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শ্রীভগবানের শুভাশীর্বাদে এত দিনে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত 
হইল। জ্ঞানপিপাস্থ, মুযুক্ষু, ধর্প্রাণ হিন্দুগণের আজ আনন্দের সীমা নাই। 
তাহার! বস্্মতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে এই মহাগ্রন্থ সম্পূর্ণভাবে পাইবার আশায় 

বহুদিন অধীর-আগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়াছেন ;-__ আমাদের মত অক্ষমের দ্বার এরূপ 

দুরূহ পরমজ্ঞানপ্রন্থ সুসম্পূণ হইতে পারিবে না আশঙ্কা! করিয়া) শত তাগিদে 

উত্নাহিত করিয়াছেন ;_আজ আমরা তাহাদের আকাঙ্জ পূর্ণ করিতে পারিয়! 

সাধনা সফল-_অনুষ্ঠান সার্থক মনে করিতেছি । 

বাশ্ণিউ-কসহণল্রাক্মাম্রপ_ জ্ঞানের কুবের-ভাগার-__সাধনার সপ্তষি- 
মগ্ডল-বেদান্তসিদ্ধান্তের অভ্রভেদী হিমালয় ;__সর্ব-উপনিষদ-_সর্ধ-দর্শন-- 

সর্ধবিধ সাধনা--সব্ধ-শাস্ত্রজ্ঞানের আকর ;--ভক্তির অলকনন্দা-প্রবাহ-_- 

আর্ধয-অবদানের সুমেরু _ধন্তত্বের সুশ্্ন মীমাংসার-__সত্যসিদ্ধান্তরাশির প্রকুষ্ট 
আলোচনার-জ্ঞানগবেষণার তপোবন। 

নোগল্ছাম্পিষ্ঠ ল্লাঙ্মাস্্র- জ্ঞানভক্তিত্যাগ-সম্মিলনের ক্রিবেণী ১_ 
ভক্তের জপমালা-_সংসারীর শান্তিধার1-_সন্ধ্যাসীর সম্বল-ত্যাগীর মুক্তি-_ 

ষোগীর বিভূতি__সাঁধকের সিদ্ধি_ব্রিতাপদগ্চ মুযুক্ষুর ব্রহ্মানন্দলাভের প্রকষ্ট 
পন্থ1--দিব্যজ্ঞানের বিমল জ্যোংস্সা-_-মানব-মঙ্গলের পাঞ্চজন্ঠ-নিনাদ । 

যদি শান্তি ও মুক্তির ভিখারী হইয়া» কম্মজীবনে বেদান্ত-নিণীত সত্যের 
মহিম। উপলব্ধি করিতে-_-সেই সত্যে আত্মজীবন অনুপ্রাণিত উদ্দীপিত সমুজ্জল 
করিতে-_জ্ঞানের বিমল প্রভায় বিলাসদগ্ধ হৃদয় অন্ুরপ্রিত করিতে চান $_-ষদি 

অনাম, অরূপ) অবাজ্মনসগোচর ব্রহ্ষের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া সোহংভাবে 

উদ্দীপিত হইয়। জীবন পুরণ করিতে চান ;--ষদি এই অনিত্য সংসারে মিথ্য। 

মায়াঘোরে বদ্ধ ন! হইয়! সেই নিত্যসত্য অনন্ত স্থন্দর পরম ব্র্মের ধ্যানে লীন 

হইয়া, নিব্বাণযুক্তি-লাভের প্রয়্াসী হন )__বদি জ্ঞাতা, জ্ঞেয়ঃ জ্ঞান, মাত ভ্রাস্তি, 
প্রপঞ্চ, যুক্তি, নিব্বাণ, দ্রষ্টা, দর্শন, দৃশ্ঠ, কর্তা, কারণ, কন্ধ। সৃষ্টি স্থিতি পালন, 
লয়ঃ প্রলয় প্রভৃতির সুপ্ম মর্শ উপলব্ধি করিয়। আত্মজীবন সার্থক করিতে চান ;__ 

যদি জগৎ মিথা। জানিয়া, সংসার মায়ার খেল! বুঝিয়া তত্বমসিঃ সোহং) চিদানন্দ- 

রূপশিবোহহং ভাবের অনুভূতিতে অনিব্বচনীয় আনন্দে মত্ত হইয়।ঃব্রক্মপদে বিলীন 
হইবার বাসনা থাকে ;_যদি জ্ঞাননর্য্যের সমুদয়ে অজ্ঞান-তিমিরঘোর নাশের 
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আগ্রহ উদ্রিত্ত হইয়া থাকে ;-তবে ব্রিকালদশী মহধি_-জগতে শান্তি ও মুক্তির 
প্রবর্তক,'ভগবান বাল্ীকির অমর অবদান__জ্ঞান-প্রভাকর বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ 

পাঠে_ অনুশীলনে আত্মনিবেদন করুন । 

স্বয়ং শুদধব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ শ্রীরামচন্দ্রের অসার সংসারে জন্মজনিত সথমহীন্ পরি- 

তাপ দূর করিবার স্চনায় মহাজ্ঞানী বশিষ্ঠের ব্রদ্ষমোপদেশ--দিব্যজ্ঞান প্রদান । 

শ্রীভগবানের মুখবিনির্গত এই ব্রন্মজ্ঞানের অমৃত-রসাধারে পাগী, তাগী, বিলাসী, 

জ্ঞানী, অজ্ঞানী সকলেই সমান অধিকারী | ছুর্দমনীয় ষড়রিপুর প্রবল তাগুবে 

মানব-হৃদয় ক্রমাগত ব্যথিত--যোগবাশিষ্ঠ পাঠে কাম, ক্রোধ লোভ, মোহ, মদ) 
মাতৎসধ্য্যের প্রচণ্ড প্রকোপ নাশ হইয়! বৈরাগ্য-সঞ্চারে মোক্ষলাভ স্বনিশ্চিত। 

উপনিষদ-_বেদীস্ত স্তরে স্তরে ব্রন্মজ্ঞান বিভাসিত করিয়া, চরম সিদ্ধান্তে 

মোক্ষণাভের পথিনিদদেশ করিয়াছেন । যোগবাশিষ্ঠের প্রথমেই বৈরাগ্য-অসার 

সংসার তা।গ-_মায়।মোহ কাটাইয়। দিব্যজ্ঞানের--অছৈতবার্দের প্রতিষ্ঠা--অনন্ত 

আনন্দরূগী ব্রশ্গের সন্ধান। পরে পরম ত্রন্মেব সান্নিধালাভের জন্য ব্যাকুলত।-- 

বিহ্বলতা-_তন্ময়তা_তিতিক্গ।-_সাধনা-_-তদগতপ্রাণতায় সর্ধত্যাগ--উৎকগার 
অধীরতায় প্রাণ যায়। ক্রমে ব্রন্গঙ্ঞানের সঞ্চার _বরক্গ-লাভ-দিব্যজ্ঞানের 

অনুভূতিতে পরমানন্দের উপলব্ধি। সেই জ্ঞানের সম্যক বিকাশে সচ্চিদানন্দময় 
জগত আনন্দের তরঙ্গ বহিতেছে- স্বর্গের আনন্দধাঁর। জ্ঞানভক্তির মন্দাকিনী 

লহরিত হইতেছে । স্থির সে আনন্দ_-ে আনন্দ-তরঙ্গে পুলকের স্পন্দন নাহ-_ 

সৈ অসীম আনন্দের অনুভূতির ভিতর জ্ঞানের অভিমান নাই--আন্মত্যাগের 
গৌরবগব্ধ নাই_আ(মিত্ব নাই। ক্রমে সোহং-ভাবের অবসান- নিব্বাণ-মুক্তি_ 
মোক্ষলাভ--আত্ম। ব্রদ্মে বিলীন । 

সষ্টি-রহস্ত-_স্যষ্টিমাধূর্্য-_্ষ্টি-লীলাবৈচিত্রা- জগতে ব্রদ্দে অভেদজ্ঞান_- 
চরাচর উৎপন্ভি-বিজ্ঞ/ন_-উৎপন্ন উৎপাঁদকের অভিন্নত নিরাকরণের প্রজ্ঞান 

যোগবাঁশিষ্ঠে সমাহিত । মায়াবাদের এমন সুমীমাংসা- ত্রান্তি অপনোদন--. 

প্রপঞ্চ-ছলনা-নাশকারী অদ্বৈতবাদেব এমন স্ক্াতিস্থশ্ম বিন্যাস-_-বেদাস্ত- 

সিদ্ধান্তের চরম বিকাশ-__জ্ঞান্ ভক্তি কর্থের ত্যাগের সামঞ্জস্ত-পূর্ণ স্থচিত্তিত__ 

যুক্তিপূর্ণ*বিচার-বিতর্ক-__সচ্চিদানন্দ লাভের লক্ষ্য-নির্দেশ_ শুদ্ধা ভক্তির এমন 

মাধুরিমাময় প্রভাব-বিস্তার_ূপকচ্ছলে মহাসত্যের স্মপ্রতিষ্ঠা জগতে আর 

কোন্ গ্রন্থে পাইবেন ? 

বহ্গজ্ঞানের এই দ্বাদশ সুর্ধ্য নম মহাজ্ঞানগ্রন্ধ সরল-প্রাঞ্ল বিশদ অনুবাদে 

-সম্গদিনে আত্মনিয়োগ করিয়া, দশ বৎসর সুকঠোর সাধনায়_-প্রীণপাত 

পরিশ্রমে একনিষ্ঠ হহয়।__-মভাত্মা কালীবর বেদাস্তবাগাশ পৃথিবীতে অতুল্য কীত্তি 
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বাখিয়। গিয়াছেন। তিনি অকালে পরমব্রঙ্গে বিলীন হওয়া যোগবাশিষ্ঠের 

নিব্বাণ প্রকরণের উত্তরাদ্ধের অনুবাদ করিয়। ধাইতে পারেন নাই । 'ধম্মজগতে 

এই উক্কাপাতের বিনিময়ে আমরা এই কালজয়ী মহারত্ু লাভ করিয়াছি। বঙ্গের 

অদ্বিতীয় বৈদান্তিক বেদাস্তবাগাশ মহাশয় আত্ম-জীবনে বেদান্তনিণণীত সত্যরাজি 

উপলব্ধি করিয়া) জলপ্রবাহের মত সরলভাবে ষোগবাশিষ্ঠের ঢুরহ ভাবরাশি 

সুব্যাখ্যা করিয়া, কুটতর্কের স্তুমীমাংসায় সর্বজন-বোধগম্য-_স্থুখপাঠা করিয়। 

গিয়াছেন। তাঁহার মত জ্ঞানী অজ্ঞানী ত্যাগী ভোগা সর্বসম্প্রদায়কে বেদান্তের 

সারসত্য উপলব্ধি করাইবার মত অদ্ভুত ক্ষমত1_-অলৌকিক প্রতিভা__অপুবর 
পাণ্ডিত্য অন্য কোন মহাঁপগ্তের পক্ষেও সম্ভব নহে । বিশেষতঃ 'ষাগবাশিষ্ঠের 

এই চরম অংশের সরল অনুবাদ কর! অতীব দুরূহ । বস্থমতী-সাহিত্য-মন্দিরের 

বেদান্ত ও দর্শনশাস্্-নিপুণ স্থযোগ্য পণ্ডিতমগ্ডলী মহাত্মা কালীবরের ভাষার 

যথাসাধ্য অনুসরণে সমবেত চেষ্টায_-বহু আযাসে-_এঁকান্তিক যত্রে নির্বাণ 

প্রকরণের শেষাদ্দের সরল অনুবাদ করিয়া, এই মহাজ্ঞানগ্রন্থ স্থসম্পণ করিয়াছেন । 

আর্া-কীন্ঠির হিমালয় সদৃশ এই চরম ও পরম জ্ঞানগ্রন্থের সমগ্র বিরাট 
ংগকবণ স্বধশ্মনিষ্ঠ স্থবীজন-সমাজের করকমলে সাদরে অর্পণ করিবার নৌভাগ। 

লাভ করিথ|) যমন আত্মগ্রসাঁদ লাভ করিয়াছিঃ তেমনি বঙ্গগৌরব বৈদাস্তিক-_ 

মহাত্ু। কালীবর বেদান্তবাগীশের প্রাণপাত সাধনার সম্পাদিত অসম্পণণ মহাগ্রন্থ 

সম্পণ করিতে পারিয়। তাহার আ শীব্বাদ_ অনুপ্রেরণ| লাভে পন্য হইয়াছি। 

 বস্রমতী-দাহিত/-মন্দির ূ বিনয়াবনত-_ 

ঝুলন-পুণিমা রি ডট শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 
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নির্পি-ওীন্লন 
০ ও ০ ৭০ 

উত্তরার্দ 

প্রথম মর্গ 

শ্রীরামচন্ত্র কহিলেন» ব্রন! দেই ও প্রাণাদিব উপর দি অহংভাঁবাদি 

কল্পন| ত্যাগ কর! খায় এখং যদি সব্দকন্দধ বিগঙ্জন করা৷ হয়, তাহ হইলে 

ত দেহীর দেই থাকাই অসন্তভব; সুতরাং জীবিতাবস্থায় কল্পনা! পরিত্যাগ 

কিরূপে সন্তুবে ? ১ 

বশিষ্ঠ বনিলেন+_জীবদণাতেই ত কবক্সনা-পরিহার হয়ঃ অজীবিতের 

পক্ষে তাহা অপন্তব | রামচন্দ্র। কক্পনাঁপরিহারের প্রকৃত অর্থ যে কি, তাহা 

তুমি এখনও অবগত হইতে সমর্থ হও নাই। যাহা হউক, অধুনা সেই কথাই 
বনি, তুমি সেই শ্রুতিমধুর তত্ব শ্রবণ কর। ২। যে সমস্ত ধীান্ ব্যক্তি কল্পনাতন্ 
বিদ্ধিত আছেন, অহংঠাবকেই তাহারা কল্পন। নাঁমে নির্দেশ করেন। সেই অহং- 

তাঁবকে যে অপরিচ্ছিপন ব্র্ধাকাঁশরূপে চিন্তা) তাঁধাকেই কক্পন! বল! যায়। যে সকল 

মনীষী কল্পনাতত্ববিৎ, টাথাদের মতে বাহা পদার্থের অঙ্গুভবই কক্পনা এবং এ 

বাহাপদার্থের অন্ুতবকে আকাঁশরূপে নিশ্টয় করাকেই কল্পনা-পরিহার কহে। এই 

দেহাদি দৃপ্ত পদার্থের উপর ঘে একটা আত্মাতিমানঃ তাহাই সাধু মনীষীদিগের মতে 

কল্পনা । এই কল্পনাঁপরিহার- কেবলমাত্র সেই অভিমানকে অপরিচ্ছিন শৃষ্ঠ ব্রহ্ 

ভাবে চিন্ত! করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ফল কথা, গরত্যক্ষজ্ঞান বাঁ বর্তমান দৃশ্ 

পদার্থের চিন্তাই বে কল্পনা বা সন্কল্প, তাহা নহে। এ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের ন্যায় তৃমি 
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অশরোক্ষভ্ঞানস্থৃতিকেও করনা বা! সঙ্কপ্ন বনিয়া স্থির করিও। সাবুগণ 

জানেন বে, উক্ত ক্মতির অঞাঁবই শিবএশ।। স্মৃতি কি? অভীত ও অনাগত 

বিষয়ের চিন্টাকেই শ্ুতি কহে। ৩৬। হে মহাঁবুদ্ধে! তুমি অতীত, ভবিষ্যং ও 

বর্তমান বিষয়ের চিন্তা সধূলেই বিসঙ্জন কর এবং সমস্ত দৃপ্ত পদার্থ বিস্বৃত হইয়া 
আপনাকে ত্রবাককারে বিপীন করত একেবারে কাষ্ঠবং অটলভাবে সংস্থিত 

২91 ৭| যাণতীয় পদার্থের বিশ্মৃতিই তোমার রূপস্বরূপ হউক । অদশ্লপ্ত শিশু 

যেমন স্পন্দন চি নিমুক্ত থাকেঃ তুমিও জদবস্থাৰ সেইরূপ অণজ্োপস্থিত অভ্যপ্ত। 

নিত্য কথ্মাগুলির অনুষ্ঠান করিয়া যাঁও। ৮ 

হে নিষ্কলুষ ! গেম্ন কুন্তকারচক্রের কোনই কল্পনা নাহঃ অথচ অভ্যাসবশে 

প্রত্যহই সে দুর্)মান হয়, তুমিও সেইরূপ কোন সক্ষল্প না করিয়া অ$াসবণে 

অথবা পুর্ধসংক্ষাা্গপারে নিত্যকল্মসমূহের অনুষ্ঠঠন করিতে থাক । ৯1 তোমাতে 

চিত্তের বিদ্ধমানতা নাই ; বাঁপনাশন্য চিনের সংক্কাগমাতরই তোমাতে বিছ্মান | 

ই সংক্ারপ্রথাহে বে সমস্ত কল্ম উপহ্িত হ টি রঃ তত্তংস্্কশ্মা-করণেই 

কেবল ম্পন্দশাণী হই9। ১০। আমি উদ্ধবাহু হইয়া উচ্চেঃস্বরে বলিতেছি, 

তথাঁচ আমার এ হিনকপা বোর হয় কাহারও মা প্রবিষ্ট হইতেছে না। 

যাহা হউক, আমি এ কথা বলিতে বিরত হইব না বে, সক্ষল্লবিসজ্জনহই পরম 

মঙ্গলকর | এই মঙ্গলজনক বিষয় অন্তরে চিন্ত। করিতেছ না কন? ১১। অহো! 

মোহই এইরূপ চিন্তার একমাত্র বিদ্র। মোভের কি এ আশ্তর্ম) মাঠান্থ । 

যাবতীয় ছুরিত-ছুঃখনাশন বিচারচিন্তামণি জদয়ে বিরাজমান থাকিলে নোঁকে 

তাহা দূরে বিসজ্জন করিতেছে । ১২ 

হে রামচন্দ্র! মি সঞ্কপ্প ও ভাবনা! খিসজ্জন পূর্বক অথস্থিত হও | এ 

যাবৎ আমি যাঁগ যাহ! বলিয়া! আগিলাম, তাহা সত্য সত্যই মঙ্গণজনক কি না 
তাহা স্বয়ংই একবার মনোমন্দিরে অনুভব করিয়! দেখ |১৩। ভাবিয়া দেখ. থে পরম 

পদের নিকট সামাজ্য-উপভৌগও তৃণতুলা অসার- অকিঞ্চিংকরঃ মৌনভাঁবে 
থাকিলেই যদি তাহা লাঁভ কর! যায়, তাহা হইলে কে না তদ্রপ আচরণ করে ?১৪। 
দেশীন্তর-গমনে স্থিরসক্ষল্প হইয়া পথিক পদমধ্ালন করে; কিন্ সেই পদ- 

সঞ্চাগনে যেমন কিছুমার সক্ষল্প নাই, তদ্রপ সেই পথিক-পদসঞ্চাখন-বৎ বিনা সঙ্ষল্লে 

ঠুষি কর্টোর অগষ্ঠান করিতে গাঁক । ১৫। সমপ্ত কর্ণফগাকাজ্জা বিসর্জন পূর্বাক 
নিদ্রিজবব্যক্তিএ ন্যায় কেখল সংগ্ারবশে আপতিত কর্ণমাত্রেরই অনুষ্ঠান করিতে 
থাক $₹ কিন্ম ভাঠাতে পুদ্ধি স্াপন করিণ ন। | সেই অপবিচ্ছিন্ন চিদাকাঁশই 
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বুদ্ধি স্থাপনের একমাত্র পা । তৃণাঁদি যেমন অন্ত বসত অংযোণ হে অথব। 

বাযুপ্াণনবশে স্পনিত হয়ঃ আপনা হইতে তাহার কোনরূপ স্পন্দন-চেষ্টা নাই, 
শদ্রপ ভুমি কোন সন্কপ্প বা সখথ্খাদির চিপ্তা না করিয়া অবুদ্ধিপুর্বক সংক্কারবশে 

উপস্থিত কন্দেই কেবণ স্পন্দিত হও । কাষ্টপুক্তলিকা দর্শকের কৌতুহলপুরণার্থ 

না করে বটে, কিন্ধু নর্তকের হ্যায় 0েরূেপ তাহাতে তাহার রস বোধ হয় ন1) 

শদপ তোমাকে ও বণি, ভুমি গন কম্মের অনুষ্ঠান করিবেঃ তথন মুঢ়ৎ তোমারও 

যেন বমণোঁধ না ২য়। ১৬১৮ ভোমার ইন্জিয়বত্ভতিসকল হ্মস্তকালীন বৃক্গসমূহ্র 

গন নী্স হইয়| ঘাউক, তাহাঁগ| আকারমাঁরেই লঙ্গিত হউক । ১৯। বৃক্ষ যেরূপ 

শীতে ৭1 গুর্সাকিরণে নীরম লতার জড়ি হইয়া শিজেও নীবস হইয়। পড়ে, 

;মিও তদণ জ্ঞানসূ্ষ্ের উগ্তাপ-শুষ্ক প্রাণাদি ষড়বর্গের সমভামার গ্রহণ পুর্বক 

কঠ্ঠপুশলিকাঁৰৎ সম্পন্দে বিরাজ কর । ৯০ | হেমন্তখ মেরূপ বাহা-রসশগ্ত অন্তঃ- 

সরস বৃঙ্গসমূত ধারণ কবে তুমিও সেইরপ নিরাবরণ ইন্দিবগ্রামকে অন্তরে 

চিংরসে সরস করিদা ধারণ করিতে থাক । তোমার ইন্ছিত বাহারসে সরম 
হইছে তোমার কর্মনুষ্ঠান করা বানা করা, কিছুতেই এই সংসারের অনর্ঘপার্থ 

শিবৃতড হইবে না । ১১-২৯ 

বাঃ অগ্নি ও জলাদি অচেতন বস্তর হ্যায় যদি তুমি সঙ্ধপ্প পরিহার 
পুব্বক স্পন্দশাণী হইতে পারঃ তাহ! হইলেই তোমার অনন্ত মঙ্গনলাভ 

হবে । ২৩। বাঁসনাশু/ অবস্থাম অভ্যাপ-বশে স্বীয় বাণহারকম্মে কতৃন্ই পরম 

ধেয়া নাঁমে অভিঠিত | এইরূপ ধৈর্য দ্বারাই জন্ম-জরের শান্তি হয়। বাঁসনা 

9 সঙ্ষল্প পিসজ্জন পুক্বক বথোপন্থিত কাঁধ্যের অশ্থসরণ পুব্বক কুলাপচক্রত্রমের 

সায় স্বীয় কশ্টে স্পন্দশাণী হও । ৯৪-২৫। কশ্মফলের দিকে যেন তোমার বুদ্ধি 
আপ্রষ্ট হয় না। কন্মত্যাপ-নিত ফলের৪ কমি ইচ্ছা! করিও না। ফলাকাজ্ম 

বিসজ্জন পুব্বক কন্ম করা না করা ছুই-ই তুল্য বলিয়া গণনীয় । সথওরাং যদি 

ফাক খিমজ্জন করিতে সমথ ইহ) তাহা 1 হইলে কন্ম কণিতে থাক বা 

পর্সিহার কর; যাহা ইচ্ছ। ভদ্দপহ তোমার কর্তব্য হইতে পারে। অধিক কি 

খণিব, সংক্গেপে এইমাত্র বলিঃ সম্কল্পই মনের বন্ধন এবং সঙ্কপ্পের অভাবকেই' 

মে কহে । ২৬২৭ 

এ বঙ্গাণ্ডে +ম্মাকর্মা কিছুই শাঁই ; আছেন একমাএ অন্বয্প আত্মা । তিনি শিব; 

খত) অজ; সববময় ও অনন্ত; সুতরাং তুমি নূতন আর কি হইবে ? তুমি তেমন 
তেমনই ভাবে অবস্থিতি কর। ১৮। তুমি করাকে অকন্মম এবং অকশ্মকে কর্ণারূপে 
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চিন্ত। করিতে থাঁক। বস্বতঃ কাই নিক্ছিয় ব্রঙ্গ এবং নিক্ষিয় রঙ্গই অবশ্ঠ কর্তব্য 
কর্ম, এই প্রকার বোধ করিয়া উমি দগাঙ্থিত চিতস্বর্ূপেই স্থথে বিরাজমান 

থাঁক। ২৯। রঃ জানেন, দৃণ্ঠ বস্তুর ভাবনা না কবাই চিন্তক্ষয় এবং তাহাই 
অক্কনিম যোগ; সুতরাং তুমি একান্তে ভাদুণ যোগেই তন্ময় হইমা। থাক । ৩০। 
এ জগতে টস [ন্, বিশুদ্ধ অনন্ত আম্মতন্্ই ধখন বিদ্যমান) 

তন্ন অগ্ঠ কিছুই যখন নাই, তখন কাহার আর কি পরিভাপের বিষয় থাকিতে 

পারে ? ৩১ | 

মরুভূমিতে যেমন অস্ুরোদগম হয় নাঃ তদদপ তোমাতেও সঙ্কল্পোদয় 

না হউক) অথব1 পাঘাঁণগর্ডে বেমন পতিকার উঞব অনম্তপ, তামাতেও তদ্দপ 

ইচ্ছার উদ্রেক অদস্তনই হউক | ১ তুমি যখন দৃণ্তবস্র চিস্তাপিরভিত শান্ত ব্রগ 

ব্যতীত আর কিছুই নঠ, ভথন তূমি জীবিত বা অজীবিত) যে কোন অবস্তাতেই 
থাক, কোন কার্যে ব অকার্ো তোমার কিছুই প্রয়োজন নাই । 25। ক অকশ্থ 

হুইয়েরই যশন কমি বাঁপস্বরূণ 'এবং শিত্য অত্দেরূপঃ যখন গ্রাতিহাসিক 

বর্ধন্বরূপ হইলে প্রকৃতপক্ষে ভোমাতে কোন বর্ধ্ধ বিগ্ঘমীন নাই এবং 

কর্তরূপে বিবর্তমান ৬ইলেগ বাস্তবপন্গে ভোমাতে করতঃ নাই । ৩51 সত্য কথ! 

বণিতে কিঃ বদি “আমার? এইবপ জ্ঞান থাকিবে, তাবৎ কিছুতেই 
তুমি দুখে হইতে নিযুক্ত হইঙে সম ইউবে না। এ জ্ঞান বিদুরিত হইলেই 

তোমার ছুঃখমুক্তি ঘটিবে। সুতরাং এখন ডমি তোমার হীচ্ছান্গমারে কার্য 

কর। ৩৫ 

হেরান! সত্যই বনিতেছি, “আমি বা আমার? বলিয়া কোন পদার্থ ই নাই, 

-আঁছেন কেখন মেহ এক পরনাক্সা ; তিনি অদিতীয়। এাবাংপরত শান্ত) 

শিন 12৬ সেহ শান্িমর আাস্ম। হইতেই এই প্রাতিতাসিক দণ্ঠ পদাদের আবিভাব 3 

হার সুর) কিঢ়ই গাই । এঠ নে জগত নামে 

রঙা 

সম 

ঠ 

কিন এই পৃগ্ঠ অনীক পস্ব 

দপ্পদা। ইহা গ্ুরুত্পঙগে জুনদের খয়ারতিবজ মে শান্ত শিখ আম্মা হইতে 

অি্ন। ইহাকে প ছি অবিদিত ১৪ঘাই ইহার কগয; সাধুগণ এইরূপই 

'খলিয়। গাকেন | এই জণদাখ্য পদার্ধের কয় ঘটনেই একমা সেই সত্যস্বরূপ 

পরত্র্গ কিন থাকেন । ৩৭ 

গরম সঙ সমাপ্ত । 



দ্বিতীয় মর্গ 

শ্রীবশিষ্ঠ কহিলেন,_হে রাম! পরমার্থ দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাওয়! যায় 

বে, বাহ অদ্বৈত, একত্ববিশিষ্ট। শান্ত ও মনন-বজ্জিত, তাহাই আত্মস্বভীবে 
স্থিত। পক্ষময় সৈন্য অর্থাৎ পন্কময়ী পুভ্ুলিকা বেরূপ পদ্ষেরই রূপান্তর, 

মেই জগৎ তদ্ধপ শান্ত শিব আত্মারই বিবর্তমাত্র। ১। মন) অহঙ্কার এবং 

ব্দ্ধাদি রূপসম্পন্ন চিত্১সমস্তই আম্মমঘ়। এই কাল) আকার, ক্রিয়া 

ও শব্ধশক্তি প্রভৃতি সকলই এ শিবাম্ার নিধদ্ধ। ২। রূপ, আলোক ও 

মন প্রভৃতি সকলই সেই শিান্ববপ পর্কম্য অর্থাৎ আযন্ম-পক্ষেরই বিকীর- 

মত); সুতরাং রূপাদি তন্মম অনন্ত ধলিয়া উহ্ঠার কে কিরূপ অনুভব করিবে? ৩ 

প্রমাতা, গরমের? প্রমাণ দেশঃ কাঁগ, দিক্, ভাব, অভাব ও বিবর্তাধি সমস্তই 
মেই শিবাপঙ্কময় | ৫1 সভরীং সর্ধসার আত্বস্বরূপ গরষেশ হইতে পৃথগভূত 

” ইত্যাকার আর কিছুরই অন্তিত্ব বিষ্তমান নাই। এই জন্যই 
ধলিতেছি) মি তোমাৰ চিন্ত হইতে আসন বিসক্দন পুর্ধক অনাগক্ত 

হইয়। শিপাখগুবৎ অটপশ্তাবে অবগ্কান কর। ৫ 
রামগন্্র বণিণেন৮-ভগবন্! ধিনি অত মম” ই আকার অপীক চিন্তা-বিসর্জীনে 

এমর্থ হইয়াছেন, ভাচখ ভত্বঙ্জানী মহাপুরুষ যদি কম্ম করেন? তাহা হইপেই বা 
কি অস্ত ঘটবে আর না করিণেই বা কি শুতসংঘটন হইবার সস্তাবনা? 
আমার বিবেচনায় কণ্মত্যা বা বর্শকিএণঃ এই উচ্চয়ই ভাহার পক্ষে সনান। ৬ 

বশিষ্ঠ ধণিশেনহে অপঘ! আমি ত্বংদকাণে একটা তন্বকথ| জিজ্ঞাসা 
বারি । খধি জীন, তবে বল দেশি? কম্ম কি? কঙ্ছের বিশ্বারই বা কিরূপ আর 

তাহা মুপই পাকি? আব যেই যুপকে বিনষ্ট করিতে হইণে কিরূপেই বা 

তাহার বিনাশসাধন কাঝবে 2 ৭৮ 

£মহং" “মস 

বামচন্দ কহিণিশগ -লগধন্। খাহা বিনাশের যোগাঃ ভাঙা সমূণেই নাশ, 

করিতে হয়, ভাহার শাখাণিচ্ছেদনে কোন ফল নাই ।৯। থিণি সবধুদ্ধিং তিনি 
শিজ শুতাশুভাত্ক কণ্৷ সমূণেই নাশ করিয়। থাকেন। আর ভাহার সেই কমা 

অশায়াদেই সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ১০। হে ভগবন্! কশ্মরূপ বৃক্ষের মুল যদি 
সমুপ1টিত হয়। তাঁহা হইলে এ বৃক্ষ হইতে কদাঁচ আর অস্থরোগগষ হয় না। ১১। 
এ কর্শবৃক্ষের মূল কিঃ এখন তাহা থলি অবধান করুন 1 ভগবন্! 



৬ বাশষ্ঠ মহারামায়ণ 

আম এহ বুঝিয়াছি থে১ এই দেহই বন্মবৃক্দ। এই বৃক্ষের উৎপত্তি" 

" স্থল সংপার-কাঁনন । হৃস্ত-পদাদি অঙ্গ-গ্রত্গই ইহার শাখা-প্রশাখা । 

পুর্ব-জন্মাজ্জিত কর্মা এ দেহের বীজ আর সুখছুঃখ ইহার ফল। ধখন দেহে 

গৌবন-শোঁভার সধশর হয়, তখন এই দেহ্-বৃক্ষ গ্গণেকের জঙ্ট মনোরম ইয়ঃ এবং 

জরারূপ পুষ্পরাঁজিতে উঠা বিকসিত হইয়া উঠে । ১১-১৩। এই বৃক্গে একটা মর্কট 

আছে» গাহাকেই কাল কহে । সেই কাঁল-মর্কট অতীব উদ্ধত; তাঁহার দ্বারাই প্রতি 

মুহুর্তে এই বৃক্ষ ধবন্ত-বিধ্বপ্ত হইতেছে । নিদ্রা দেন হেমন্তকাল ; সেই অময়ে 

উহীর স্বপ্ররূপ দলরাঁজি সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে ; বাদ্ক্য সেন শরৎ?) সেই সময় 

এ দেহ-বৃক্ষের চেষ্টারূপ পর্ণদপ ঝরঝর কিয়! ঝরিতে খাঁকে । এই জগতসংসার 

একটি! বৃংৎ অরণ্য ; এই অরণ্যমধ্যেই এ দেহ-তক্কর উদ্ভব | ১৯-১৫। কলত সকল 

যেন উপতৃণ ; তাহারা এই তরুকে বেষ্টন পুর্ধক বিরাজমান থাকে । কপ? চরণ 

ও পৃষ্ঠা ইহাঁর অরুণবণ্ণ পল্পবদল এবং উহাদের তলদেশই ঈষদারক্র স্বরেখাখ্িত 

চঞ্চল পত্র । যাহার মণো স্বাদু ও অস্থি জড়িত, সেইরূপ মুছু মক্চণ অস্গুণীসমূহ 

এই দেহ-তক্র বাযুসঞ্চাণিত বাল-পল্লব | ১৬-১৭ 

এই বে দ্বিতীয় চন্দ্রঠল্য রমণীয়দর্শন কোমল মস্গণ তীক্ষাগ্র নখরপউ.ক্তি, 

এ সমস্ত ইহার কলিকারাঁজি। এই কলিকাগুলি এক একবার জন্মেঃ 

আবার ছিন্ন হইয়! যায়। কক্বোন্ত্িয় সকণ দেহ-বৃক্ষরূপে সমুৎপন্ন কন্ম- 

সমূহের মূল ১৮-১৯। এ মূলসমূহ্র মধ্যে যাহাগ1 ছিদ্রবিশিষ্ট১ তাহারা কামাদি 

সর্পসমূহে পূমিত এবং যে সকল মুল নিশ্চিদ্র, তাহারা গ্রন্থিশাণী ; ইহাদের 

মদে কৌন বোন মূল জুট অস্থি-গ্রন্থিযোগে সন্ঘদ্ধ এবং কৌন কেন মুপ পঙ্ধ- 

মগ্ন। উহার আপন রক্তরূপ রসধাঁরা ধাঁননা বারা গীত ইয়। ফল কথ!) দেহীপা 

বাদনাবশেই করে লিপ্ত হয় এবং তাহাতেই দেহস্ছ শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। 
উহার কতিপয় মূল গুল্ফসমন্থিত পদেক্জর় ; তাহারা বিলক্ষণ সু, জু্কৃবিশিষ্ট 

ও মঙ্গপ। এই সমস্ত কশ্পোন্দিয়ূপ মুল সকলের অনেকগুলি মুল বিদ্যমান 3 

, ভাঁহাধিগকে ভ্ঞানেন্দরিয় কহে। ২০২১ । এই জ্ঞানেন্িয় নামক মুলসমূহ বহু দূরস্থ 

বিষয়ে সপ্তাত ইয় বটে ; কিন্তু তাহা হইলেও ইহাদিগকে ভনায়াসে গ্রহণ করা 

ঘায়। চক্ুর্গোলকাদি মে পাচটি স্তান আছেঃ এ ইন্িয়মূল-সমূহ তভংস্থান 

আশ্রক্স পু্বক অবস্থান করে | উহাঁপা বাসনারূপ পঞ্চ-মণ্যে নিমগ্ন থাকে, উহারা 

সরস ও বিপুল | ৯৯ 

এই সমস্ত ভ্ঞানেন্্রিম নামক মুদের ৪ আবার মুল অ(ছে,সে মুণ জিলোকব্যাপী 
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মন। ইহা বিপুল শুগাঁকারে অবস্থিত। এই মূল জ্ঞানেন্দিঘু-পঞ্চকরূপ 

শিরাঁর সহায়তাঁয় রূপাদি কত অনন্ত রস আকর্ষণ পুর্ধক ভোগ করে এবং 

পুনব্বার তাহা পরিত্যাগ করিয়। থাঁকে। এই ঘে মনোধুলের বিষয় কখিত 

হইল, ইহাঁরও আবার মূল বিদ্ববান আছে ; সেই যূলকে জীব কহে। বিষয়োন্মখ 

চিদাস্মাই প্র জীব নামে নির্বাচিত। বত কিছু মূল আছে, সকলেরই একমাত্র 

কারণ এ চেতন । ১৩-১৪। উহা! নিখিল চিত্তের নিদাঁন | যাঁহাঁকে চেত্যোনুখী চিৎ 

বলিয়া বন করা হইগ্বাছে, ভাহাও নির্মল নহে; তাহারও মুল আছে। সেই 
মূল পরাৎপর ব্রহ্ধ। ব্রদ্দের কি যূল আছে? নাই--তিনি সম্পূর্ণ নির্শুল। 
তিনি আদি-অন্ত-হীন ; তাহার নাঁম নাঁঈ) তিনি বিশুদ্ধ সত্যস্বরূপ | ২৫ ২৬ 

বিষয়োন্ববী চিতই যাঁধতীয় কন্মের বীদ। এই বীজের বিছ্বমানতাতেই 

দেহাকার বিশাল শান্সনী-বুক্ষর আবিভভীব ।১৭। জীবচৈভন্ট অংক্কারাদিঘোগে যখন 

রুর্তা হইযা “অহ চিন্তাঁ় আবলিত ভয়, তখনই উহ| কর্শোর বীজস্বরূপে প্রতিভাত 

হইয়া থাকে । নড়বা উঠা সেই পরব্রক্গ-স্বরূপই শোঁচমাঁন থাকে 1১৮। চৈতন্থ বখন 

চেত্যাকাঁরভাঁবনায় অঠ্ভূত হইয়া! পড়েন, তখনই কম্মের বীজরূপে গ্রতিভাত 

হন। নচে২খ তিনি যে পবম পদ, সেই পরষপদরূপেই বিরাঁজ করেন । ১৯ 

হে খধি শেষ্ঠ ! দেহাদি অভ্ংভাঁবাকার স্ীয় বেদনই কম্মসমূহের হেতু; এই 
কারণতন্্ আপনিও আমাকে উপদেশসময়ে বপ্য়া দিয়াছেন । ফলে আমার 

নির্দিষ্ট কন্মমূল আপনারই অভিমত | ৩০ 

বশিষ্ঠ বলিলেন,-হে রামচন্দ্র! মৃত দিন দেহের স্থিতি থাকে* তাবৎ এই 

বেদনাশ্থক সুপ কন্মের ত্যাঁগই বা কিঃআর অঙ্গষ্ঠানই বা কি প্রকার? ৩১। চিৎ 

অণ্তরে বাহিরে যেরূপ অনুভব করেন, তাহ! অসত্য হইলেও ত্রান্তিবশে তদাকারে 

দৃশ্তমান হন এবং তৎক্ষণাৎ সত্য হইয়া! পড়েন | ৩২। তিনি ষদ্দি তদ্রুপ অনুভব না 

করেন, তাহা ইইলে আর ঈদৃশ ভ্রম ঘটে না। চিতের এইরূপ ভ্রম সত্য কি অলীক, 
বিচার করা নিশুয়োজন । ৩৩1 কারণ, এ চিংই উক্ত ভরান্তিরপে বিকসিত হইয়! 

উঠেন। কি বাসনা, কি ইচ্ছা, কি মন, কি কল্প, কি সক্ষল্প, এ সকল খ্রচিতেরই 
নামান্তরমাত্র । ৩৪। দেহীর এই দেহাঁগার যত দিন বিছ্বমান থাঁকেঃ তাবৎকীল 

এ দ্েহী প্রবুদ্ধ বা অপ্রবুদ্ধ যাঁহাই কেন হউক না» উহার চিত্ত থাকিবেই থাঁকিবে। 

চিত্তকে বিসর্জন করা কিছুতেই হইয়া উঠিবে না। ৩৫ 

অধিকন্ক চিত্ত লইয়াই যখন জীবন, তখন জীবিতাবস্থাতেই বা* আহার 

পরিতাাগ কি গ্রাকারে সম্ভবে ? তবে এইমাত্র হয দে, আমি অসঙ্গ অদ্বিতীয় 
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কুটস্থ চৈতন্ত-আমি নিশ্রির, এইরূপ চিন্তা করিতে কৰিতে কম্ম্শন্দের গ্রতিপাগ্চ 

যে বিষয়ঃ ভাঙার চিন্তা ঘধি বিসঙ্জন কষা যায়। তবেই বন্ধু বা কর্মরূপ বিকল্প 

পরিহার পুর্বক ক্রমশঃ নিজেই অর আম্মরূপে পরিণত ইওয়া সম্ভব | ইহা )তীত 

আর যতই উপায় থাণক, কিছুতেই কম্মভ)াগ সশ্তবপর নহে । অন্ত কোনও প্রকার 

উপায়ে মদি কম্মত্যাগ করিতে মাওয়। মায়) তাহা হইলে তাহা কিছুতেই হইবার 

নহে। এই দৃশ্ত প্রতিজাসের যখন আপনা হইতে বাঁধথটনা ভয়, অপ্দাণ্ডের একান্ত 

অসত্ত! ৩থনই উপলব্ধ মন থাকে । তংকালেই প্রকৃত চিত্ত ত্যাগ ঘটে । ৩৬-৩৮ 

সেই তাগই গ্রাীত তগ, আর শাহাই প্রকৃত মোক; সারুদিগের ইহাই মত। 

অন্থভবপোগা দৃপ্ত বন্ত থাঁকিলেই তাঁার অগ্ভব হয়; নতুবা হইবার নধে। 

সৃষ্টির পুর্বে অন্ধ শাবা বন্দর জ্ঞান মোটেই ছিল না । সুতরাং অইভবযোগা পদাখেরি 

বিলয় ঘটিবাঁর পর তাঁতার অ* 5৭ বা ঙ্গানেব খাকিবার স্থান কোথায়? অতএব 

জ্ঞানের যে জ্েয়োনৃখ ভা3ঃ ভাঙাকে পরিঞ।র করিলে তাহার যে স্বরূপ-গ্থিঠিঃ 

তাহা জ্ঞান বা কম্ম |কছ়ুই নহে হ হা শান্ত পগশন্বেই কথিত হইয়া থাকে 1 চিন।- 

তাসাম্মক চেতনকেই কর্ম কঙ়ে | কারণ? তাহারই পদি প্রভৃতি উপাধিকর বচাপাবে 

জল-বিশ্বিত অভ্রবৎ এই জদবনামক মিথ প্রপঞ্চের বিকাশ হয়া থাকে । ৩৯৪১ 

ক্তরাং বিজ্ঞ লোককে উপদেশ দিতে হইলে মোঙকে অচেঙনস্বরূপ 

বলিয়াই বর্ণনা! করিতে হয়। ভনজ্ঞানীদিগের ইহাই অভিমত । কাজেই 

যাখৎ দেহের ভ্িতিও ভারত কর্মশাবিসভজন কিছুতেই হইতে পারে না। খাহার। 

শরদ্ধাধান্ হইয়া কর্ধকে গ্রংণ বরে? কম্মের যুলত্যাগ কৰা ভাহাদের পক্ষে নিতান্তই 

অসণ্ুব। বাসনাম্রক মনের সন্থিতই স্বস্ব কষ্মের যুণ। ভবজ্ঞান তিন দেহ 

স্থিতিকাঁলযাঁবৎ এঁ স্িতত্যাগ অনস্তব। হে রামচন্ত্র! উক্ত সধিৎ ২ইতেই 

বাসনাদি অন্ান্যি কর্্মূল-সমূহ্রে উৎপত্তি হয়। ৪২-৪৪ 
হে রাম! প্রযত্রবলে তন্বক্ঞান লাভ করিয়া থিনি মূল অজ্ঞান সং চিদাভাসরূপ! 

সন্বিতকে বিচালিত করিতে সমর্থ হনঃ তিনি স্বীয় বহে অনন্ুসন্ধানযোগেই উহাকে 

উৎপাটিত করিতে সমর্থ। ফল কথাঃ সিদের অনুসন্ধান ব্যতীত উহা! আপনা 

হইতেই অপক্যত হইয়া যায়। এই সংসারতরুর মূলোচ্ছেদও উক্ত ব্যক্তি দ্বারা 
সহজেই নিম্পাদিত হইতে পারে । বাহাতে চিদাভাস নাই। স্বজাতীর ভেদ-ভিন্নত! 

নাই, বা কোনরূপ দৃশ্য নাই, একমাত্র সেই অনন্ত আকাশই বিদ্বমান। সেই 
আকাশন ব্রহ্ম । ব্রক্মবেতাঁরা বলেন*-তিনিই চেতনসমূহের সাঁরস্বরূপ | ৪৫-৪৭ 

দ্বিতীয় সর্গ সমাণ্ড। 
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শ্বীরামচন্্র কহিলেন, ভে খধিপ্রবর ! কি প্রকারে অবেদনের বেদন কর" 

হয়? অপতের ভাব 'ও সতের অভাব ত কিছুতেই সম্ভব নহে? ১ 

বশিষ্ঠ বলিলেন+-রামচন্্র! যখন অপতের ভব নাই 'আর সতেরও 

অভাব নাই) তখন বেদনের অবেদনত্ব স্থকর হওয়াই সম্তিব। বেদন-শব্দ ও 

তদর্থ রক্ছুতে সর্পত্রনও মুগতৃষ্ণার জণত্রান্তির শ্টায় অলীক। উহার জ্ঞানই 
দুঃখের হেতু আর জ্ঞানই মঙ্গণকর। হে পামচন্ত্র! এই অশ্যই বলিতেছি। 

যিনি কটন আয্মর্ূপ, তাহাকেহ জাত হইতে বন্রশীল ₹ও। খাহা অসৎ দণ্ত, 

হাধাকে আম্মন্ধপে বিদিত ইইউ মাঁ। বেদন বা জ্ঞান-শবের অর্থাববোঁধ 

করাই জীবের ছুঃখহে$ ; সুতরাং নি অর্থ(ববোধ পরিহার পূর্র্বক তৃষি 
যথাস্থতভাবেই অবগ্চান কর। ২ 

নিখিণ দৃশ্য বস্তব বোধ্রূপ বারহীরদশায় বদি উক্ত অর্থাববোধের 

উচ্ছেদসাধন করিতে নাঁওরা ধায। দা হঈলে তুমি ব্যবহারিক জ্ঞপ্তিশবার্থকে 

চিংস্বরূপ জ্ঞান করিয়া ও তাহাতেই মুক্তির অভ্যুদয় নিরূপণ পূর্বক 

বিক্ষেপখিরহিতি-ভাবে ব্যবহার-পরায়ণ ২৪ । ৬। বিবেকের আশ্রর গ্রহণ পুর্বক 

নিজ শুভাশ্ুাম্মক কম্ট নাণ কর! অঞপ্ত কর্তব্য। “নান্তি ইত্যাকার 

জ্ঞানে যখন ততব্বজ্ঞানের উদগ্ হয়ত তখনই এ কন্দনাশও স্থসিদ্ধ হইয়া 
থাকে । ৭। কম্মের মূল বথণ সথুলে উন্ম,লিত হয়ঃ তখনই সংদারশাস্তি হয়, 

যাবৎ ৩1হার মুলোচ্ছেদ? না ঘটেঃ তাবৎ নিরন্তর তত্ববিচারে নিরত থাকাই 

উচিত । ৮1 বিশ্বের মধ্যগত মজ্জা তদভ্যন্তরে যে বীজাদি উৎপাদন করে, তাহা 

যেরূপ বিশ্ব হইতে ভিন্ন নহে, তদ্রপ টিদীকার আত্মা আপনাতে যে চিত্তাখ্য 

ত্রিপুটী করেন, ত!হ। চিদাস্মা। হইতে বিল্মাত্রও পৃথক নহে। ৯। ভূলোকান্তগ্গত 
জনুাপাি বিভাগ বেকপ ভুনোক হইতে অপৃথক্,.তক্ধপ আকাশান্তগত ক্ষিত্যাদি 

বস্তদকণও পরমাত্ম! হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন ! ১০। জল ও জলান্তর্গত দবন্ব যেমন 

পরম্পর একই পদার্থ, তদ্ধপ চিন্মরব ও চিষ্উ এই ছুই একই বস্তু । ১১। জলে 

দ্রবন্ধ ও তেজে আলোকের স্তায় পরব্রঙ্ছেও চিদ্তাব ও চিত্তভাব ছুই-ই বিস্তমান ।১২। 

দৃশ্ত-নযুহের প্রকাশ করাই চিতের কর্ম। এ দৃষ্তোদয় কৃটস্থ চিৎ হইতে ্রমপ্রতীত 

যক্ষবৎ বুখাই হইয়। থাকে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার অনুদয়ই গ্রথিত: 
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সুতরাং বর্ম্ম নাই ইহাই স্থিরনিশ্চয় ৷ ১৩। যেরূপ চেতন ও দৃপ্তপ্রকাশ পবন ও 

পবনস্পন্দবত অতিন্ন, তদ্ধপ জাগ্র২, স্বপ্ন ও সুযুপ্ত দশায় প্রতীয়মান পদার্থসমূহও 

আল্মা হইতে অপৃ1ক । বস্ততঃ ফলে ী সকল আত্ম। ব্যতীত আর কিছুই নহে ।১৪। 

দেহই সর্বকন্মের বিস্তার আর নমহন্তাবই সংপার। চিদীভাপাত্মক ক্রিয়ার সমূলে 

সমুচ্ছেদ করিতে পারিলেই নিষ্পন্দ পবননত উহা! শান্ত হয়। ১৫ 
এই প্রকাঁরে এই চিদাভাঁস সমূলে উচ্ছিন্ন হইলেই তক্বজ্ঞানী অনন্ত আম্মা 

হইয়। উপলবতৎ অটলভাঁবে বিরাজিত হযেন ভে রামচন্দু ! এই জন্যই বলিভ্তেছি, 

বরাঁহ ঘেন্প তাহার শুবুহৎ দন্তযোগে মন্ভিকা খনন পূর্বক মুস্তাদির মুল 

উত্তোলন কৰে, ুদ্রপ তুমি সারের হল এখনে উচ্ছেদ করিয়! ফেল । হাতে 

সমর্থ হলেই কর্মানীজের যুলোচ্ছেদ করা হইবে । ইহাই এ পক্ষে শ্রেটতম 
উপায়; এতদিন আ্ন্য উপায় নাই ! ১৬-১৭ 

হে রঘুকূলহিলক ! এব্নপ প্রধই্শীল হইতে হঈতে নিতা তামার অন্তরপ্তিত 

দৃপ্ত বস্তপকলের গন্তভূত্িন্প কর্দুনীদ সম্পূর্ণই এশান্ত হ্ইয়! যাউক। উক্ত 

কর্মববীজের বিনাশে বঙ্দন্গাবাভিরিক্ত চিদাভাসাম্্র্ম নিশিল দগ্তুই পগ্রাপঞ্চ বিলীন 
হইয়া থাকে । তখন এমন ভাবটা ঘটে যে, আর তত্বজ্কানীর গ্রাহা বা 
ত্যাজ্য কোন কিছুই বিন্বমান থাঁকে না: তত্বজ্ঞানী ব্যক্তি তখন শান্তাবে 

বিরাজমান থাকেন। ভাগ 'অথনা গ্রহ ঘেকি, তাহাও তিনি আদে! বিদিত 

হইতে পাঁরেন না । ১৮১৯1 তিনি আকাঁশবৎ শুন্সপদয়ে বিরাঁজমান থাকেন । 

যখন মে কর্ম আপতিত হয়, তাহাই তগন ডিনি অনুষ্ঠান করিয়া যান। 'ঈ 

বথাপ্রাপ্ত কর্মও ঠিনি এতদূর সতর্কতার সহিত সম্পাদ্ন কণ্নে নে, ক্ষণমাত্র পরে 

সে কর্ম তিনি করিরাঁছেন বলিয়! ত।হার আর মনেই হয় না। নদীর আোতের 

উপর কাষ্ঠথগাদি কত কি দ্রব্য পতিত হয়: কিন্ত ভাহারা নক্ষপ নিজ নিজ 

চেষ্টার অভাব সত্বেও স্পন্দিত হইতে থাকে, তদপ তাহার ৪ কর্েন্রিয়সমূহ 

মনোবিকার ব্যতিরেকে নিদ্দিত বীলকবৎ স্পন্দনশীল হয় । বস্ততঃ তাহার যখন 

বাহিক কর্মের 'ন্ষ্ঠান করেন) তখন উহাদের চিন্ত তাহাতে নিলিপু থাকে, 
মনের গতি তখন স্থিরভাব অবলম্বন করে। তিনি কি করিলেন বা না করিলেনঃ 

তাহা শীঁহাদের মন মোটেই জানিতে সমর্থ হয় নাঁ। ১০-২১ 

যখন বিষয়-বিরহিত প্রচুর আনন্দরদ নুভূত হয়, তখন ইন্দিয়বৃত্তি সকল 

আনন্দৌপভোগের জন্ প্রধাবিত হঈলেও রাঁগসম্পর্ক না থাকায় তাহারা স্বস্ব বিষয় 

প্রকাশে অক্ষমতা হেতু কিছুই বুৰিয়। উঠিতে পারে না। এইন্ধপ অনির্বচনীয় 



নর্বাণ-প্রকরণ ১১ 

আনন্দের উপলব্ধিই কন্মত্যাগ ১ তন্ব্ঞানলাভ হইলে এই ত্যাগ আপনা, হইতেই 

আবিভূ ত হয়। তখন তত্বক্তানীদিগের দেহস্পন্দরূপ কর্মের অনুষ্ঠান বা অননষ্ঠা 

ছুই-ই সমান হইক্সা ঈড়ায়। বাহাজ্ঞান ও জ্ঞেয়শন্ত হইয়া বাসন] বিপজ্জন পূর্বক 

কতাকৃত কক্ষের আন্ুম্মতথ কর5 শান্তভাবে বে অবস্থিতি, তাহারই নাম কন্মত্যাগ 

অর্থাৎ কন্মপমূহের চির-বিস্মরণ প্রাপ্ত হনয় ্তভ্ত-মধ্য?ৎ অটল নিষ্পন্দভাঁবে অব- 

স্থিতিকেই কন্মত্যাগ কহে । ২১-২৫। যাগারা বিপরীত বোধে অভ্যাণকে ত্যাগ 
বলিয়া বুঝেঃ কন্মত্যাগরূপ পিশীচী আসিয়া সেই সকল পশুবৎ মুঢদিগকে গ্রাস 

করির1 থাঁকে 1৯৬ যাহার! কর্খের মুলোচ্ছেদ পূর্দক শীন্তি লীভ করে, তাহাদের 

পঙ্গে কম্মের অগ্রষ্ঠান ব1 অননুষ্ঠান বির প্রয়োগন হয় ন1। ২৭ 

খাহারা তত্বপ্তান লাঁভ করিয়াছেন, ভাহাঁরা সঙ্গ কন্মবীজ সমূলে উৎপাঁটন 

পুননক সমাহিতভাবে পরবে অবস্থিতি করেশ1২৮। তৰজ্ঞানীরা প্রবাহ-পতিত কনে 

“্মাম।র' ইতাকার অভিমান রাখেন না । ভাইরা তাহাতে কিঞ্িম্াত স্পন্দিত 

তয় থাকেন |২৯। বখন শাহারা মজিলক্ীৰণিথ কাদিনীর ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ 

করেন, তখন তাহাদের আনন্দের উন্মাদন এতই বলবতী হইয়া উঠে ঘে, বোধ 

হয়ঃ গেন তাহারা মদিরাপানেহ মনু হইয়াছেন । তাঁহাদের আনন্দ শনৈঃ শনৈঃ 

এত বুদ্ধি পায় থে, তাহারা ভাহাঁঙে হন্সর ভইনা পড়েন; তাঠাদের দেহাদির 

আস্তিত্ববোঁধ একেবারে বিলপ্ত বিয়া তখন মনে হয়। অন্বপ্রত্ুপ্ত বাক্তির 

যেপূপ দবস্থা ঘটে, ত।হার1ও থেন দেইরূপ এক এ ভূমিতেই উপনীত 

ইয়া] থাকেন । ৩০। বাশকে সমলে বিলজ্জন কর] হয়, হাঁহাই প্রকৃত পরিত্যক্ত, 

আর মুলোচ্ছেদ না করিয়া ঘে বনচ্জন, তাহা কেবল শাখ।চ্ছেদ-মাত্রবং 

অসম্পূর্ণ । ৩১1 কন্মতরুর শাখা হইতে আর করিয়া মূলদেশ যাবৎ সমস্ত 

মবস্বব বদি সমূলে সমুখ্পাটিত করিভে ন! পার। যার, তবে উহ্থা পুনরায় সহস্র 
সংল শাখপ্রশাখা বিস্তার করিকসা দুঃখের নিমিন্তই বদ্ধিত হইতে থকে | ৩২ 

হে রঘুনাথ! বেদনত।াপের ষ প্রকার ক্রম কখিও হইল, এ ভাঁবে ত্যাগ 

সম্পন্ন হইলেই কন্মত্যাগ স্বসিদ্ধ হয়। বেদনত্যাগ ব্যতীত এই কন্মত্যাগসিদ্ধির অন 
উপায় নাই। তাই বলিতেছি, হে রামচন্দ্র ! তুমি শ্ররূপ উপায় অবলম্বন পূর্বক 
অবস্থিতি কর। ৩৩। এই প্রকারে বাঁধীরা কর্ধত্যাগ না করিয়া কর্মীস্তরের 

অনুষ্ঠনে অএসর হয় এবং বাং! ত্য।গবোগ্য নহে, তাহাই করিতে উদ্যত হয়, 

তাহারা আকাশের বিনাঁশকাধেযই পিপু হইস্সা! থাকে । ৩৪। জীবনুক্কুগণের 
কোন বিষয়ে কোনরূপ ইচ্ছাই নাই; তাহারা মহাড়প্ধরে কোন কাধ্যের অনুষ্ঠান 

রী রি 
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করিলেও তাহা অক্রিদবান্বনূপ হয়। কেন নাঁ, বাঁপনা কর্মের বীজ। সে বাঁগনা 
তাহাদের কৃত কম্মে একেবারেই নাই, তাহা পূর্বেই তাহারা দগ্ধ করিয়াছেন? ৩৫। 
বুদধীন্দিয় দ্বারা ভোগাঁসক্তির সঙ্গে রসভাবনায় থে কন্ম কৃত হয়ঃ তাহাই দফল 

হইয়া থাকে। উত্তম রক্জুযোগে জড়িত কৃপবটা বদি জল উত্তোলন পূর্ণক শ্ত- 
ফেত্রে জল-মেচনানভ্তর শস্তোংপাদন করিতে সমর্থ হয়, তাহ] হইলেই তাঁহার সাফল্য 

ইয়া থাকে ) নচেৎ অনথক দৈহিক প্রস্টোকপ কর্ন নিক্ষলই হইয়া বায়। ৩, 

তত্বদ্রান জন্মিলে একবার যখন কর্মন্যাগ হইয়| যায়, তখন এই 
বাননারহিত জীবনুক্ত ব্যক্তি গৃহে বাঁ বনে যেখানেই অবস্থৃতি করুন, কিংবা 

দীন বা ধনীই হটন, তিনি একভাঁবেই অবস্থান করেন। ৩৭1 যিনি উপশান্ত- 

পদে উপনীত, তাহার নিকট গৃহই জনপমাগমবিরঠ্ত স্ুদুরকাননস্থানীয়; 

আর যেব্যক্তি শমত্ব লা করে নাই) ভাহার পক্ষে যাহ! বিজন গভীর অরথাময়। 

তাহাও জনতীপুর্ণ নগরীবৎ প্রতীরমান হয়। ৩৮। ধীভার চিন্ত শাস্তিপদে 

আধষ্টিত, যিনি ততজ্ঞান লাভ করিয়াহেন, তাহার হৃদয়েই শিল্মল িশীল 

অরণাভূম; সে ভূমি অতীব চিন্তবিনোগনা। তাহাতে স্বপেও প্রবেশ করা 
মন্ুষ্যের মাপ্াতীত। ৩৯। থাগর জ্ঞানাগ্িসন্তাপে দৃণ্ত প্রপঞ্চ ভক্মীভৃত ও 

তৎসহ দেই জ্ঞানাগ্রি নিব্বাপিত হইয়া যার, তাদৃশ তত্বঙ্গানীপিগের পক্ষে এই 

সমস্ত বন্ধাও্ই শূন্তময় আবম্পন্দ মহারণ্যস্বক্নপ! সেই যে তাহাদের অরণ্য-_ 

সংসারের কোন পনার্ধের সঙ্গেই তাই!র সধন্ধ-সম্পক থাকে না। ১০ যাহার 

বিন্দুমাত্র তন্জ্ঞান নাই, যে নিতান্তই মূঢমতি, এট বিশ্বম্জাণ্ডের অথিণ ব্যাপারই 

তাহার অন্তরে অবস্থিঘ। অনন্ত গঞ্চল-কল্পনাই তীরূপ অথস্থিতির মূল। 

এই সমাগরা মমগ্র ধর] উদ্সিণিভ মুডমতির হৃদয়েই বিরাজিত। ৪১। ব্যক্তি 

অজ্ঞান এবং দাঁন, তাহার হৃদয়েই এই স্মখছুঃখাঁদি-ছ্বন্দণরিপূর্ণ 'আড়ম্বরধুত 

নান] গ্রামশ্রেণী বিদ্ধমান। ৪১। এই বিবিধ কা্ধ্য-বিকার-দশাময়ী বিবিধ 

নগর-পত্তন-গিরিমমাঁকুলা পৃথিবী অন্ত ব্যক্তির মলিন-দয়েই আদশহল-গতা 

প্রতিরুতির সায় এতিশিদ্বিত হইয়। থাকে । ৪৩ 

তৃতীস্ সর্গ সঘাপ্ত। 
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শ্ীবশিষ্ঠ বলি-লন,_হে রবুনাথ! ততঙ্ঞানের উপদ্ধ হইণে অহন্তাবাদি জড়- 

দারাধির আর পৃথক অন্তিষ্ই বিঠবান থাঁকে না। তৈলক্ষয় হইলে দীপ যেরূপ 

নর্বাপত হয়, তদ্দূগ মমপ্ত দৃগ্ত বস্তর যেত্যাগ, তাহাকেই মোক্ষ কহে। ১। 

কক্মত)াঁগকে প্রকৃত ত্যাগ বলা যার না; খাহাতে জগংস্ফৃত্তি নাই, অহঙ্কারাঁদি 

নথি জড়বস্তর যিনি অহীত, তথাবিধ অবিনশ্বর জ্ঞানম্বরূপ অদ্বিতীয় 

আান্সহ সম্যক আগপণর্ধ। বন্থতঃ তিনিই প্রকৃত মুক্িস্বূপ | ২। 

দহাণিতঠে আম্মনুদ্ধি আর জাগাওক দ্রখ্যে আম্মার ভোগ্য খলির। ধারণা 

একেবারে খিরুরিত হইলে _ঠৈপ্হান দীপণৎ সম্পূর্ণ নির্বাণপথে উপনীত 

ধইলে একর ানহ্যো।বভ টৈতগ্ঠন্বধাপ আম্মহী অবশিষ্ট থাকেন। এই 

অবস্থাকেই পরন শিব।বাবন্থ। কহে। ৩। দেহে আজ্মবু্ধ এবং জগতে মমত্বক্ঞান 

বাহার ন। দ'পুণ বুম য।র। তাঙখার ভাগে) কিজ্ঞান, কি শান্তি, কি ত্যাগ, 

কি শিশ্বতি, কিএহ খঠে না।১। দেহে আংস্ববুদ্ধির অপগন এবং জগতে 

মমহজ্ঞানের যে অবদান, ভাহ।হ জ্ঞাণ এ৭ং তাহাই শিবান্মরূপে পরিণাম । 

এইরূপ অবস্থ। থাটলেই আশার শেষ হইয়া যার । ৫ তত্বগ্রানপ্রতাবে আমি' ও 

“আমার' এই ৪৭ বিনষ্ট হইলে জগতের প্রতি মমত্ববুষ্চি বিদূঠরত হহয়া থাকে । 

তখন অগতের ম্বভ অস্তিত্বে অপগত হহর! খায়; এ জগত তখন নির্বাণঘন 

চিদাকারে ধিরাসমান হয়), কোথাও কিঞিৎ ন্ষয়প্রাপ্ত হয় না। ৬। 

নিরহন্ত।খের চিত্ত করিতে করতে তাহা ইইতেই সহজে অহঙ্কার নষ্ট হইয়া 

যায়। এহ অহঙ্কারনীশই মুক্তির উপায়। এই বিষদ্ষে আর বছতর শ্রম বা 
কষ্টমাধ্য উপায়স্বাকারের প্রয়োজন নাই । ৭ 

অংংবোধহ বল আর নিরহংখোধই বল, ছুই-ই ভ্রম। প্ররুশপক্ষে চিতস্বভাবের 

অভিরিক্ত না উহার নাই। চিবপ্নণ আকাশের স্তায় সুনিম্মল। কি প্রকারে 
তাহ)তে শ্রমেব সভ্ভীব হইবে? ৮। ভ্রম, ভ্রমের কারণ, ভ্রমের কার্য ও ভ্রমেরু 

কর্তা কিছুই নাই। এ সমস্তই কেবল অজ্ঞান। তত্বজ্ঞানের সঞ্চার হইলে 

তখন আর ৭ লমস্ত তোমার কিছুই থাকিবে না। ৯। সকলই চিদাকাঁর। সেই 
সত্য চিম্ু্তিই অসদাঁকারে প্রতীয়মান হয়; এই জন্য বলিতেছি, তুমি মৌনভাবে 
অবস্থান কর । সকলই স্নচিদাকার ) গ্র্রাং সকলই নির্বাপম্বরূপ | ১০। 
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থে নিমেদে অহংবুদ্ধির অভ্যুদয় হয়, দেই নিমেষেই যদি নিরহং-ুদ্ধির উপস্থিতি 

বটে, ভাভা হইলেই আর শেক করিতে হর না। এই প্রকারে নিপ্নত সতকতার 

সহিত নিরহং5া7 মানরন করিতে হর। দেই নিরহংভাবের প্রভাবেই অহং 

বুদ্ধিকে আকাশ-কুগুমনৎ করিম! লইনা সংগ্রামে শরাসনারড় অঙ্জুনশরবৎ 

অএরতিহ উবে শ্রদপক ঢুঠকপে আ।খরর পূর্বিক নিশ্চনা রা লাভ কর। ১১-১২। 

আক্কাশকুন্ম দেব অনীক বস্তঃ এই অহংনুদ্দিকে ও তুমি তদ্দণ অলীক বলিয়। 

জ্ঞান করিবে ; কৌধনরূপেই কর্ধন্য হইভে বিচলিত হইবে নাঁ। এই ভীবেই' 

তুমি ভবসাগরের পরপারে উল্টীর্ণ হু 1 ১৩ 

স্বীর স্বত!বের জয়কার্য্েই যাভার বার্থ না অর্থাং যে বানি স্বশাবকে 

জয় করিয়া নিজ বণীভৃত করিতে না গাধেঃ বল দেখি তাদৃশ পশুর 

উদ্ভমপদপাঁবিষয়ে কি কণা আহে ?১:। বেবাক্তি ধীমান, হ্বয্ং কামাদি 

রিপুষ্টপকে জয় করিতে সনর্গ, ভিশিহই কেন পরনফশের অপিকারা। 

কাম।পি-জয়ে শাঁহার সানর্থ নাই, পেত গদ্দভমরশ , গরধণের মপ্িকারী 

হওয়া ভাভার পঙ্গে নিহান্তত আসন্তব | ১৫। অন্তঃকহণের বপপ্রঙগাৰে নিশি 

মনোঁজয় করিতে উদ্ধুঞ্ধ কিংবা ধিনি আয় ননকে জয় ফিতে পারিয়া- 

ছেন? বিবেকের আশ্রয় লইয়া ভিনিই গ্রবীত পুরুষ নামে অভিহিত 

হয়েন | ১৬ 

সমুদ্রজণে প্রস্তরণওনৎ থে থে বিষদ্ক ভোদাতে নিক্ষিপ্ত হউপ? আগ্মার 

নিলিগতার শিষল্ক চি! করিরা সেই সকণ ৬১ঠে নিজেহ ভুমি দরে অবস্থান 

কারবে। ৮11 যখন মুক্তিতকের বলে_বিচারালোটনায় অভাব অপশ্যত 

হয়ঃ তখনই চিদান"-2খ ভাগভূভ হহসা থকে । শাদূখী অবস্থ।য় মোহের 

কবলে পতিত হইণ।র আর কো নিত হে? য় না। ১৮। কটকাদি 
অলঙ্কার-দমৃহের কাঞ্চনভাঁব ভিন্ন থেকপ শ্হগ স্ভী অন্তর ভদপ অঙ্ঞান 

০ পন্ড 
(৫ গু বা মা 

৯ 

ব্যতীত দৃশ্ত পপার্ঘ-দযূড্রেও পৃথক যা নাত দৃপ্ত পদার্থ সমূহের স্রণ- 

বঙ্জনেই ,তোঁম।র অজ্ঞান বিনই হইবে । বাঁধুতে বেকপ ঢাঞ্চল্যের উদয় হয়) 

তোমাতে সেইরূপ যখন থে ভাবের উদয় হইবে, অহংভ|বের গরিহাররূপ জ্ঞানের 

গ্রভাবে ততৎসমূদায়ের আশ্রর তুমি নষ্ট করির1 ফেল । ১৯-৯০ | 

বে ব্যক্তি লোভ, লক্জা, মদ ও মোহ এই সমস্ত জর করিতে সমর্থ 

নহে, অধ) গ্রশান্স অন্থশালন করা তাঁহার পক্ষে নিক্ষল। ২১। বামুতে যেরূপ 
স্পন্বশক্তি, তদগ চ্োেনাতে এখন দে অহন্তাব বিগ্তমান আছে, যদি পরমাআ্মভাব 
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ল(ভ করিতে পার, তীহা হইলে বারু হইতে স্পন্দশক্কির বাস্তব অভিন্নতার স্যাঁয় 

অহন্তাবেরও তোম] হইতে পার্থকা থাকিবে না । ২২। মাঁলামধ্যে বিলীন ভ্রীস্ত 

সর্পের গলায় কুটস্থ চিন্ম।ত্রের প্রভাবে এই জাগতী স্থষি পতমাত্মার লীন ও 

আশ্রপাকীঁরে পর্যাধপিত হইয়া] প্রহিভাত হম । পরমাস্বার উদয় নাই, অস্ত 

নাই | তা] হইতে ছিন্ন বস্থও কিছুই নাইি। সুতরাং ভাবান্গাব বা ৮৪ 

আম্মার থাকিবে কিরূপে % জ্ঞাতী, জ্ঞান ও জে এই সমস্ত ভাঁব তত্বজ্ঞান- 

প্রভাবে বিলন্ন প্রাপূ হলে সেই শান্ত শিব পুর্ণ পরভন্বই অবস্থিত বলিয়! জানিতে 

পাব! শায়। সর্স্যে নিশান্ম্পক্ক নাই; হর্মো নিশাসম্পর্ক দেমন নান্থি-বিলসিত, 

নির্ঘাণহীন ব্র্গে নিধব।৭ সন্বদ্দও তদ্দপ ম-কলিত। ফল কথা, নির্বাণ হইল 

বঙ্গেরই লন্ধপ ; কিন ভাহা উতর ধর্ম বাকল নছে। শাস্ত রঙ্গে যে শান্তিলাভ, 

তাহাও ননন বাঁপার নহে; বুদ পরমানদ্দনূপ, স্টাহাতেও আনন্দাবাপ্তি নন 

1 
চে, ফলে বঞ্চের স্বপ সকলই । আকাশাদি সমস্ত বস্থুই আপনা : জভরাং 

তাহার নিরব নিদিঃ49 'আনন্বাণই | শঙ্ব-প্রভ।র সহনীম় হই থাকে, 

রোগ-যাতনাঁও সঙ্গ করা যাঁর; কিন্ু মনস্তাঁপের নিবুছিমার কি এন কষ্ট 

দায়ক ঘে, ভাঁহ] কোনক্রমেই সগ্গ করা যাইবে না” ২৩-২৭ 

হংভা দই জগ পদার্ের আঙ্গুর) সেই ভাবটাকে সম্পর্ণ নিশ্দুল করিতে 
পারিলেউ জগৎ নিন্ম ল হইয়া যার ।২৮। বাষ্প অপার হইলেও ভাঁহ। বেবূপ 

পাঁরবান্ পদীর্ঘবৎ আদর্শকে মলিন করিয়া দেয়, আবার সেই বাষ্প বিদুরিত 
ভইলে আদশ গেন্প স্ুনিম্ম্ল হয়, শতত্রূপ অহঙ্কার অপার হইয়াও স-দার বস্তুর 

মায় জীবকে মশিন করিয়া ফোলে ; কিন্ত প্র অহঙ্কারের অপগম হইলে 

আত্ম! প্রণয় গুইয়া উঠেন! ২৯। পরমা! পবনস্বরূপ ; অহভ্ভাবই যেন 

তাঁহার স্পন্দশক্তি। এই এক্তি দূর হইপে ঘাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা অনাভাস, 
অনশির্দেশ্ত, অজ, অব্যয়, অনন্ত আকাশমাত্র | ৩৭ 

প্রথমতঃ অহন্তাবই চিদাম্ম।প্ন দ্রব্যাভাস প্রতিভাঁপিত করে, পরে সেই 
অহস্তাবের অপগমে এ চিৎশক্তি নিরাভাঁস, অজ, অনন্ত, অব্যক়রূপেই 
প্রতিভাত হন।৩১। 'অহন্তাবরূপ ঘন মেঘ অপশ্যত হইলে পরথাত্মরূপ 
শারদীয় বিমল আকাঁশমগুল মহতী শোভা সুশোভিত হইয়া উঠে। 
হে রামচন্্র! তরঙ্গ যেন শ্বর্ণের ম্যার;) উঠ] চিরদিন অহ্স্তাবরূপ তায়মলের 
ংসর্গে থাকিয়া জীবভাবাকারে তামভীব লা করে) তদীয় যথাঞ্জু স্বরূপ 

বিলুপ্ত হইয়া যায়) পরন্থ যখন এ অহন্তাবরূপ তাআমল বিদুরিত হয়, 
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তখন তিনি গরমোজ্জল কান্তিতে কান্তিযান্ হইয়া বিরাজ করিতে 

থাকেন । ৩২-৩৩ 

যেরূপ গৈম্ধব-করকাদি নামের শিবৃট্বউণাঁ সেই সেই নামের অর্থ 

সম্পত্তিও অশির্দেপ্ত হয়, তদপ অহন্ত।ব অন্তহত হইলে, চিশক্তিও 

অনির্দেপ্ত ব্রদ্গভাব প্রাপ্ত হয়েন। ৩৭ | অহন্তাবন্থ্ ব্র্ধেরই পদার্ধান্তরবৎ নাম- 

স্বন্ধ হয়। যেরূপ বিপুপ্ত তরপ্গমালা কারণাক্ষাপ্দে পধ্যবপিত হইক়্া জল 

নামে অভিহিত হর, তদ্দপ রক্ধ৪ বিশেষ বিশেষ নামসমুহে নির্বাচিত হইয়া 

থাকেন । 5৫ 

অহস্তাবই জগতের মুল) বনি বাসনার অগাবে তাখ বিনাশপ্রাণ্ড হয়, 

তাহা ভহলে কি তুমি কি আমি, কি জগত, কি বঙ্চন, ঈদূশ বিচার শিরক 

হইয়াত পড়ে । ৬৬। বধি খঠাকারে পরিণও হয়, তাহা হইলে ঘটের উপাদান 

মু্তিকাদির যেক্প বিশ্বৃতি খটে, মহম্গাের উরে সদ্ব্ত শিব ও আন্মএ।বাদিরও 

ত'্দপ ঘটনা হক । ৩৭ 

অহন্তাব বেন বীজ তাহা হইতে সন্ভীরূপিঞ। বিশ্বপতার উদ্ভব; এই 

চরাঁচর 'অনপ্ত ব্রন্মাগহ ই পতীর কণস্বজপ॥ এই মকল একথার আগিভেছে, 

একবার যাইতেছে | ৩৮ | পক্ধত, সমুদ্র, ধরা, নাঃ বহিরিংজ্র়ঃ। মন, 

বপ, অলোক ও কামনা প্রভৃতি মমন্ডই অহশ্রাবপ্ধপ উলিখি ত মরাঁচবীজের 

চমৎকার কৃতি । স্বর্গ, মর্ত্য) বায়ু, আকাশ, পর্বত, প্দা, দিষ্মাগুন এই 

সমস্তই অহগ্তাঁত্রূপ প্রন্মুটত কুল্মের উতকট সৌরভ। ৯:৪০ বপদর্শন ও 

চেতনা, এহ দুটির কারণ যেন্ধশ দিনপ্রত্বাও। তদ্দপ এই জগক্ষ্টির হেতুও 

অহপ্তাব-বিস্ততি । দ্বণের লঘাগয়ে থেমন পণার্থ প্রকাশ হর, অহম্ভাধ হইতেই 

তদ্রপ এই মনত জগং বিকাশ পাইতে থাকে | ৪১-৪২। ব্রক্জ যেন নলিলরাশি, 

তাহাতে শহন্তাবরূপ ভৈশবিন্দু পতিত হইয়া হঠাৎ বিশ্ততিলা ১ করে। এই 

বিস্তুতি-প্রকারই এই ভ্রিজগংচক্র । অহস্ভারের উন্মেষ হইলেই এই অপতা জগৎ 

সত্য বূলিয়! প্রতীতি হয় । কিন্ত উ্ভার ঠিরোভাঁব ঘটিলেই আর কিছুই প্রতীতি 

হয় না। নিত্যঞ্জানের মহিমায় এই অহগ্ভাব নির্মল হইলেই এই সংপারমরীচিক1 

সম্পূর্ণরূপেই বিদূরিত হইয়া ফাঁয়। ৪৩-৪৬। নিত্যপিদ্ধ আত্মটৈতন্যই শ্রেষ্ঠ বস্তু) 
তাহাই একমাত্র প্রার্থনীর এবং ভাবনামাত্রেই তাহা প্রাপ্তব্য। উহার জন্য 
তুমি,অন্ৃতাঁপ করিও না বা ভ্রম প্রাপ্ত হইও না। ৪৭ 

হে নিফলুষ রান ! এ অহম্ত(ব পরিধার করিবার জন্য সহায়াদি লাধনলামগ্রীর 



নির্বাণ-প্রকরণ | ১৭ 

আবশ্তকতা নাই) স্বীর যতরমারেই ই কর্ম পিদ্ধ হয়। আমি দেখিতেছি, উক্ত 

অহন্তাবত্যাগ অপেক্ষা তোমার পক্ষে মার নর্গলকর কাঁধ্য কিছুই নাই । ৪৮। 

ভুমি প্রথমতঃ ব্যঙটি অহস্তাপ বিস্বৃতি হও) ভতপরে বিশ্ব-বিশ্রুত শৈলঃ অন্তরীক্ষ, 

কিউ সাগর, বায, বাযুপথ মাকাণ হত্যাদিরপে অশেষ বিশ্ব পরিপূর্ণ করিয়। 

সমষ্টিভানে বিরাজমান থাক) তদনন্তর 'এই সমস্ত ব্যস্ত স্থাবর জঞ্চম অখিল 

বিশ্ব একমাত্র বন্ধই ইত্যাকার চিন্তা তন্ময় হইয়া তুমি প্রপঞ্চাতীন, 

টা পিশ্মলঃ অখণ্ড চিদাক্মভাবে অবস্থান কর-গ্ঠস্থ, শান্ত ও 

/শ|করহিত হও | ৪৯ 

চতুর্থ সর সমাপ্ত । 

পঞ্চম সগ 
ঞ/বশিঠ খনিলেন,হে রানচন্ত্র । প্রগমে মম ও হন্দিক্গ্রামের স্বভাব অয় 

করিক়। বে বঞ্জি বিবেকেপ জাশ্রস্ এ্রুহণ নরে, তাহার দন্ত যত্রই বিফল হইয়া 
যা। ১। নে ক বুদ্ধিহান, অপগুকরণের স্বভাণমাত্র জয়ে বাহ।র শক্তি 

নাই, ভঠার পু উত্তনপধলাও নিহান্তহ অনভভব। বালুকানিষ্পীড়ন করিলে 

মাপ তেলপাভ হত নু) হক টপ্রনপবলা ভগ ভাহার আাগ্যে ঘটে না। ২। 

দশ গুবমল বন্রাধিতে তেনাবন্ূ গঠিত হইলে ভাঙা যেরূপ লহজেই অন্তঃপ্রবিষ্ট 

১স) শুর্দগু ।বশুজজ্দয়ে বিবিঃক্সাত ঢণবেশও লব্জএ্রবেশ হহয়া থাকে । কিন্তু 

মনাবুতি বাহ টুধা ৭ অবশ্ুদ্ধ এ।কিণেও আদশওলে মুক্তা সেমন লগ হয় না) 

ধাপ কোনও প্রকারে বম্মো পরেও ভাহাতে শ্রাবিষ্ট হহতে সমর্থ হয় না । ৩। 

এ? বিখরে একটা ৮ রাণক হতহাণ কীহিত হংঘ। খাকে। ই হতিংস পুব্বে 
'মরশশথরে ভুবুণ্ড মত্সক।নে খন কাপএ।ছিলেন। ৪ 

কৌন মনয়ে নিক্জন হুমেরশণরের কোটরে অবস্থিত ভুঘুওকে আমি কথা- 
পলঙ্গে (এজ্ঞ।%1 কারয় হলাম, খুধুড ! আগ্রজ্ঞান-বাঁজত কোনও মু$বুদ্ধি দীর্ঘ- 

খা খ্যভ্ির কথ| তোমার মনে পড়েকি £ হে রাখচজ্র! আমারুওশে ভুষুও 

তদুণ্তরে বশির।ছিপেন,-অতি পুব্বকালে শোকালোক-পব্বতের শিখরদেশে 

এক বিস্তাধর বাদ করিতেন । তাহার চিও |নরস্তর বিপ্িপ্ত;) কাজেহ তাহাকে 
নত্যই ছুঃখভোগ কাঁরতে হই৩। তিনি সদ।চরশিষ্ঠ ছিণেন বটে; “কিন্ত 
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নিত্যানিত্যবস্তবিবেক তাহার ঘটে নাই। নানারূপ ইপস্তা এবং বম নিয়ম 
অবলম্বন পুর্ব তিনি নিজ দেহ শুদ্ধ করিরাঙিলেন, উৎকট তপস্তার লে তাহার 

পরমাযু বৃদ্ধি পাঃয়াহিল্। তিনি ঢারিকলকান জীবিত থাকিয়া তপশ্চরণে 

গরু হতয়াকলেন । এঠ ভাবে ভিনি চারিকপ্রী বাব তপস্ণ বরিলেন বটে, 
কিহ। কিুতে৯ তাহার হদযে গ্রজ্ঞ।নের আভা হল না। ৫৮ 

ক্রমে চঠর্থ কমের ৪ ধসান হইল। বিদুরভূমি হহতে জগধনাদে শহম। 

মণির 'মাধিতাবের হ্যার হখন দেই খিষ্ঠ।ধরের বিখেক বিকদিত হহল। ৯। 

িনি ভবিতে পাগিলেন,দয্ের পর জবা, জরার পর মৃতঃ খুনরায় জন্ম, 
পুনশ্চ জরা মাথার মৃতু, এট ভাঁবেহ জনন-শরণ-্রবাহ ক্রণাগত চলিয়া 

আ1ণিঠেছে 2 কিন এ প্রবাহে গঠিত হইয়। আমার ফল তি জী নাই। 

আমি এই সমন্ত যতই আদ্োচনা করি" হ৩ই কতক কাযোর ভঙ্গ লঙ্জা বা 

নিবোণ পুপ্ত হহ। ১৭। বিগ্ভাধর এই গ্রকার চি কারয়া) যে একমাত্র 

নির্বিকার শাখত ঘন1৩ন বন্ত আহেন, তাভা জানিবার ভন্ত গাথার (নিকট 
উপস্থিত হইশেন। ঠিশি যথন শামার নিকট আসিলেন। তখন তাহার 

সল-গ্ম দেহের গতি মমতা নাই) সসাবের প্রতি অঙ্গরাদ নাই, তিনি 
বৈরাগ্যদুক্ত হইন্।ছেন | ১১ 

আমার নিকট আনিয়া] বিস্ভাধর যথাথোগ্য প্রণান করিনে আামিও তাহার 

দংকার করিিণাম। ভৎপরে অনমরক্রমে ঠিশি এ সম সার কথা কহিতে 
লাগিলেন বে, ইন্ছির শন্বন্থরূণ ; উহ গাপাততঃ কোম্লম্পর্ণ হহলেও পরিণামে 

বড়ই ঞঃখদায়ক | এ ভন্দর-শগ্র গাসাণবৎ একা দ্রভেগ্ভ এ ছেদভেদ- 

ব্যাপারে যারপর-ন।ই পট । এ শক্তি ্ ঃ | 

ইন্জিয়ঞাম খেন আদয়মধান্থিত ভিমিরগ অরণ্য ;) কখমীদ ৭ অবরণ্যচারী 

মর্কট-কুন) এ ইব্দির।রথ্া ক্লেশবপ বাষহিনোদে তরঙ্গায়িত ৪ দাবাগ্সি-যোগে 

নঙ্কটসন্ধল। কিন্যু বড়হ বিশ্ময়ের বিষয় ই যে, 2 ঃখধাবা।নতে ইন্দ্িয়ারণা 

খা ঞ (2. ৮৯ রী এ নক দে সারা 4 
1 
প্ সখ শা পি সি মী 

স্স্ফি টি চু টি) ৫স্খ ত্ভ 

পদ্ধ তয় না; জেণণনাত্ করাচিৎ মণি গুথ্রে অর উতৎ্পন হন | এ উন্দিয়গাষ 

অজ্ঞাননপ পর্ানষকারে ব্যাগ) ইত।দিগকে জর কারে পারিলেই প্রকৃত 
সুখ-শান্তি প্রাপ্ত হওয়া বায়। পরন্থ জেগ দ্বারা কখনও প্রকৃত ভখলাভের 

, আঁশ] নাই, সুতরাং ভোগে আমার কি প্রয়োজন ৮ ১২-১৯ 

পঞ্চম নূ্গ সমাণু। 
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শরণ 2২ | রি 

থ বা ৮ ০ ্ 

বিদ্তাধর বলিলেন,হে বারদপতে ভূযুগড ! ঠপ্তমস্তিক্ধ লোক যেনূপ জলরা শির 

দিকে ধাবিত হর, তক্দপ এ সংসারে ত্রিভাপপদ্ধ আমি বিলম্ব সন্থ করিতে পারি 

নাঃবাহা নিত) নিফপুষ পরম পপ, ভাহাই লা করিতে ব্যাকুল হইয়াছি ; অতএব 

বাহা উদার, যাহার ক্ষয় নাই, আদি অন্ত নাই, পরম পবিত্র, পরনপদ, তাহারই 

সন্ধন আনাদ্স বলিঘ্া দিন | ১। আমি এভ কাধ নিদিত জড়স্বব্প হইয়া অবস্থান 

করিহেহিলাম | হে মুনে এখন মমুর প্রপাদে প্রুদ্ধ হইয়াডি | ০। মামি 

কাঁবপীড়ায় ৪উপতপ্র, দর্ব।ঘনার় বিঞ্ু্ধ ও দুণ্চেগ্ত কর্ার্জালে জড়িহ। “মামি? 
এহন অনান্মায় পাস্মথভিন।নন্প আক্ঞন হঈতে আমাকে এখন আপনি পরি" 

শাগ কন ৩1 পিপুলদলনপ্পন্ন পন্প রম্য গ্ুণের আবার হইলেও তদুপরি বেবূপ 
তুধারপাত হত, তান শুনান গ্রণশীন বান্গিকেও দুঃখ প্রদ কামাদি আলিয়া 

আক্রমণ কে । তা পশিতেষ্ি, আমি বিষ্ভাপর-সর্দবিস্তার আধার ভ্ইলেও 

ই সনন্ত দোব মাপিয়া আবার :বঠন বরিয়। কেলিয়ে; উহাদের আক্রমণে 

আমি প্তির ১তে পারিতেতি না। 1 এই ভ দেখতেছি, পন্মকোষের মধে] 

দেন্নপ মশ্করল, তন্দপ কত ও। শত শহ জীর্ণ জু জন্মিতেছে, মরিতেছে,-হায় ! 
তাহীবা ত ধস্ম 1 "নাগ কিছুরই আাম্পদ হইতেছে না। উরূপ আমিও ত 
অপার [ব-জোগ-ব।নার বশরত্তী ভর] মুলুশুভঃ কতই ন]1 ক্লেশ ভোগ করিয়।_ 

খ্ষিয়পযূণ্রে নিকট কহবারহ না প্রন্গারিত হঈগাছি | ৫-৬। বুঝিয়্াছি, ভোগ 
সমন্তই বিনখর ) কিন্ত হাহাদেরহ আপার এত দিন আমি অবিরাম গতিতে কত 
দিকে কত ভ্রনণ করিয। বেড়াইয়াছি । এহ দংপার পদ্ধত যেন মঞ্ভূমি;) তথাপি 
এখাপে ভ্রমণ করিহে আমার বিগাম হয় নাউ; 'অনবরতই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি ; 
কিন্তু কি ঝগিব, উহ।র আপ্ত ৭] স্বৈর্য আনি কোথাও দেখিতে পাই না। ফলে, 

এ মংসারের অপ্ত ও দ্থিরত্ব নিশ্চিভই নাই । ৭1 এই থে সংদারস্থ আপাতমধুর 

ভোগ্যদব্য, হহা ক্ষণবিধ্বংসা ; আারঘার সংসারকষ্ট ইহা! হইভেই উদ্ভূত হয়। 
ভোগাদ্রবা আপাভতঃ মধুর বোধ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে উহা! অতীব বিরস 
এবং অতি ভীষণ । ৮ 

তাত! এই ছার বিদ্বাধর-সম্পদে আমার আর স্পৃহা নাই। ইহাতে আমার 
আনন্দান্গভব হইতেছে না। উহা আমার কাছে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর ভ্রবা 
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বলিয়্াই অন্রসিত হইতেছে । নিজের উকর্ধপম্পাদন ও পরের অপকর্ষসাধন 

মাাদের প্রধান কার্ধা, তাদ্শ দ্বরপ্ভমানী লোকের নিকটই উহা পরম মধুর 

বলিম1 বৌধ হয়। আমি যথে্টু বিষয়ভোগ করিয়াছি, কুল্গম-কোমল 

চৈত্ররথ-কাঁনন দেখিয্নাক্ি | তথায় কত কলব্ক্ষ কতই ন1 এশ্বর্্য দান করি- 

তেছে। ৯-১০। আমি জুমেক্র-পর্বতের কুঞ্জে কুগ্তে, বিদ্াধরগণের গৃহ-সমুহে, 

মনোভর বিমানোপরি এবং কত কত বাতদ্ন্ধ প্রদেশে ভ্রমণ করিলম্নাভি ।॥ ১১। 

কতবার আমি দেবাসনার সঙ্ঠিত শিশ্রীম কবিষা্ছি এবং কতবার কত রমগীর 

বাছপাশে আশ্রয় লইয়াছি । 'ঈ সমস্ত রমণী শিপ্পস্তল মনোহর ভার-ভূষণে আলম 

থাকিত। "মামি বভবাঁর আনেক লোৌকপাল-পুবে€ টিচার করিয়াছি । অধুনা 
সে সমদয়ের টিছুই আমার নিকট ভাল বললযা 'আন্নভূত ভইছেছে না। আমি 

বুঝিতেছি, সে সকলই শীমার মানসী ব্যশণশকূপ পিষন্ধাপে দক্ধীভৃন্ত হইক্সী। ক্স 

পরিণত তইয়'ছে | ১২-'৩। আধি কাঁন্তাকলের মনোহর জূপবাঁশি দর্থবার বাসনা 

পোষণ করিয়], কাঁমিনীর মুখচন্দুম'র পৌন্দর্যা সন্দর্শন করিব বলির? নিকস্তব সমৃৎ- 

স্ুক-নেত্রে কালহরণ করিক়্াছ | সে সময় আহার দুঃখে ছুংখেই অতিবাহিত 

হইয়া গিয়াছে । তখন ত আমি ইহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই যে, 
তঁ রমণীজনের বন্ত্রালঙ্কার প্রভূন্রি সৌন্দর্য্য অ।পাতমাত্রেঈ দৃষ্টিহীরী ; কিন্ধ 

ইহার এ রক্ত, মাংস ও অস্থি প্রভৃতিভে ত কমন রতার পি্দুমাত্রও নাই ।১৪-১৫। 
তখন শ্ররূপ বিবেকবিকল্পন1 ছিল না, তাহ এ দিকে আমার চক্ষু 

ধাবিত হইত । মন অনর্থচেষ্টায় ব্যাকুল হইর? যাবৎ না বিবেক-বন্ধনে বদ্ধ 

হইয়া আপদের আম্পদ হইয়া পড়ে, তাবৎ অনর্থচেষ্টা। হইতে কিছুতেই তাহার 
নিবৃত্তি হন্ন না । ১৬ 

অহো ! মদীয় শ্রাণেন্দ্িয় অনর্থ-লাভের জন্য ইস্তভঃ ছুটিয়া যাইতেছে, উন্যান্ত 
ঘোটকের গতি বেবূপ রুদ্ধ করা যায় না, ততন্রপ উহারও গভিরোধে আমি 

সমর্থ হইতেছি না । ১৭। ছূর্ব তত ছরাশয় অরির কবলে পাঁড়য়া লোক যেরূপ 
তাহার প্ররো চনা ক্রমে ছূর্গন্পূর্ণ পত্ঃ প্রণালী-পথে নীত হয়, আমিও তদ্রুপ এই 
হষ্ট স্রাণেন্দ্িয়ের বলে শ্রেম্মাদি দর্ন্বপুরিত জলবাহী বিলপথে নিয়োজিত 
হইত্বেছি। ১৮। আমার এই জিহ্বা কোনও প্রকার নীতির ধার ধারে না; 
ইহার পপ্ররণাঁয় আমি অণিকাংশ সময় হস্তি-শ্গালাদি হিং শ্বাপ্দগণের 'আবাস- 

ভূমি-নকত ক্লেশপূর্ণ গিরিকন্দরে কতবার নীত হইয়া! কত আবাত প্রাণ্ড 

হইয়াছি। ১৯। কৃর্য্যের ক্রম-বর্ধমান নিদাঘহাপবৎ কিছুতেই আমি ত্বগিক্িয়ের 
_ 5 
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স্পর্শলে'লুশতা। প্রতিহত করিতে সমর্থ হইতেছি না। ২০। মৃগ ভৃণভক্ষণের ইচ্ছা 
করে; তাহার সেই ইচ্ছাই যেরূপ তাহাকে অতি হ্রধিগম কান্তারপথে লইয়া 

যায়, তদ্রপ আমার এই শ্রবণেন্্রয়ও শ্রুতিমনথকর শুদ-শব্দাস্বাদে প্রলুব্ধ হইয়া 

আমাকে বিপ.থ চালিত করিতেছে । ২১। জিজ্ঞাসা করিতে পার,তবে কি 

.র্পাপি বিষ শোঁমার পক্ষে ছুপ্রীপা, ভাই তাহাদিগকে তুমি পরিহার করিতে 

উদ্ভত হইয়াছ £ নে প্রপ্জের উন্তুর,-নাণ, রূপা বিষয় দ্রপ্রাপা ণহে। তাহার! 

নিরন্তর মংসন্লিধানে প্রণত হইরাছে, আমার প্রিষ্নকার্ধা করিয়াছে এবং ন্নীত 

কিন্করের হ্যায় নিরন্তর আমার অন্ন রহিয়শছে। গীভবাপ্ব-ওনিত কত মধুর 

শব আগি শ্রবণ করিয়াছি) কত ৮ শন্দরী কামিনী, কন কণিত-মদিভূষণা 

বিভনহারিগী রমণী, কত মনোহর গিশ্দিরী, কত রমণীয় সাগরনেলাভূমি এবং 

কত শত মনেছর পদার্থপুপ্ত অ।মি দেখিয়াছি, স্পর্শ করিয়াভি ও [ভোগ করি- 

যি ।১২-২৩। বিনীত কাস্তাকৃল কত স্বাছু বষণীয় ষড়বিধ রস আনিয়1 দিয়াছে ; 

আমি ব্ছদিন রিয়া তৎসমস্ত আস্বাদন করিয়াছি । আমি কত দিন কত বিশাল 

অট্রালিকা-কুটিমে বপিয়া বসিয়। কত পট্টবসন, কত রমণী, কত হারগুচ্ছ, কত 

দপ্ধীফেন-নিভ শধ্াতল ও কত মৃদু ক্সিপ্ধ বাঁধু নিরাপদে ত্বগিন্তিয়-যোগে সেবা 

করিয়াছি । ২৪২৫। আঁমি বহুদিন যাবৎ মন্দনারুতীনীত বধু-মুখ'সৌরভ, 

চন্ননাঁদির সুমিষ্ট গন্ধ ও পুম্পীদির আামোদ স্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে উপভোগ 

করিয়ছি। ২৬। কতবার আমি ধিষয়ধবনি শ্রবণ, বিষক্রাশি স্পর্শ, বিষদ্-সকল 

দর্শন ও উপভোগ করিয়াছি, তাহাদের আন্ত্রাণও লইয়াছি; কিন্তু এখন কি 

হইয়াছে? এখন সে সকল মতসকাঁশে নীরস কর্কশ বলিয়া অনুমিত হইতেছে। 
সুতরাং বলুন দেখি, আমি কি আর সে সমগ্র অধুন1! উপভোগ করিব? ২৭। এই 

আরন্বস্তশ্ব পর্যন্ত ত্রদ্ষাণ্ডে যে কিছু ভোগা বন্ত আছে, সমর সহত্র বর্ষ ধরিয়া 
সমন্তই আমি ভূরিপরিমাণে উপভোগ করিখাছি, কিন্তু আমার তৃণ্তী জন্মে 

নাই। ২৮। বহুকাল যাব সাগর! পৃথিবীর একাধিপতা, অঙগনাকুলের 
উপভোগ ও বৈরিকুলের দলন, এ সকল করিয়া কিযে একটা লাভ হয়, তাহা 
ত অধুন1 কিছুই আমি বুঝিক্ব] উঠিতে পারিতেছি না। আমার বিবেচনায় - এ 

সকল করিয়! কোন লাভ নাই । ২৯। এই ত্রিপংপারের উপর বাহার? কর্তৃত্ব 

করিয়া গিয়াছেন। এক পমগ্বে ধাহাদের বিনাশসভাবন1 আদৌ ছিল না কালে 

এমন ঘটিদ্াছে যে, তাহারা ও ভম্্ীভৃত হইয়া কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন্তু। ৩*। 
হতরাং যাহ প্রাপ্ত হইলে ও যাহা দর্শন করিলে আর কিছুই প্রাপুব্য বা! শষ্য 
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থাকে না, তাদৃশ দ্রবালাভের জন্যই সর্ঘতোভাবে যন্্রবান্ ওয়! কর্তব্য। সে 
যত্ব ষি অতি ক্রেশপ্রদও হয়ঃ তথাপি তাহাঁও অকর্তব্য নহে। ৩১। চিরদিন 

যাহারা মনোহর ভোগ্য বস্্ উপভোগ করিতেছে কৈ, তাহাদের মধ্যে ত 

এমন কাহাকেও দৃ্ হয় নাঁ,_যাহার মস্তকে কল্পতক্লুর আবিত্ভীব হইয়াছে, আর 

দেই কল্পতরুর প্রসাদে তাহার মনোভীষ্ট চিরদিনের জন্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে 

কিংবা & সমস্ত ভোগাসক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে এমনও ত এক জন নাই ফে, 

যাহার একটা বিমান চির-বশীভূত আছে, আর সে তাহার সহায়তার মনের 
স্থথে অনায়াসে সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। কোন ঢ্ষ্ট বালক যেরূপ 

কোন শিষ্টশীন্ত বাঁনককে প্রতারিত করে, তদ্দপ ছুর্ব-ন্ু উন্ডরিয়-সমূহ 'এই ছুবধিগম 

বিষয় কাননে আমাকে প্রন্টারিত করিয়! পরিচালিত করিতেছে | '৩১-৩ 

আঁমি এমনই মুর্গ ছিলাম বে, এই ইন্দিষগ্রীমঞ্ষে আমি এত দিন 

শরু বা প্রতারক বলিগা বুঝধিয়া উঠিতে পারি নাই । এখন বেশ বুঝিতে 

পারিলাম১ উহার) আমাৰ পরম বৈরি । এই ইববিদলই এক দিন আমায় 

পুনঃ পুনঃ প্রভাঁৰণা করিয়া! বার-পর-নাই কষ্ট দিয়াছে । ৩৪। ইন্দিয়গ্রাম 'অন্টি 

হষ্ট ব্যাধন্বন্ূশ : হইহার। হতভাগ্য মনব্যরূপ ম্দলাক বর্গিিহ করিয়া শূন্য 

সংসাররূপ ঘোর অরণ্যে লইয়া যায়| বাহ দৃষ্টিতে দেখ! ষাঁর, উহার] পুনঃ 

পুনঃ কত আশার আশ্বাস দের ; কিন্ত ক্বযেগ পাঈলেই একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া 

ফেলে । ৩৫ | ইন্দ্িম্বূপ সর্পেরা বিষম দৃষ্টি-বিষণর ; তাহার] যাঁভাদিগকে দর্শন 

বা দগ্ধ করে নাই, তাদৃশ লোঁক সংসারে অতি বিরল । ৩৩ । ঘাঁভার1 দেহরূপ 

নগরের দীমাস্ত বাবৎ আক্রমণ পুর্বক অবস্থিত, দুর্ন-ত্ত ইন্দ্রিষ-সৈম্যদিগকে 

পরাভূত করিবার শক্তি ঘাহাদের আছে, তাঁহারাই প্রকৃত যোদ্ধা বলিয়া 

গণনীয়। কারণ, এই ইন্দ্রিররূপী শক্ররাঁ অত্যন্ত প্রবল; অহস্কার উহাদের 

নেত1) শীত ও উঞ্ণাদি রথস্থানীয়; ভোগরূপ ভীষণ মন্তগজ দ্বার! উহার 

সমৃদ্ধ; পিপাসা উহাদের তবল বাগুরাঁ; উহার লোভরূপ ভয়ঙ্কর খড্গধারী ; 

ক্রোধরূপ কুস্তসকল উহাদের ভীষণ অন্স; চেষ্টার্প অশ্ব দ্বারা উহার নিরস্তর 

হ্থসজ্জিত | এই সৈম্য-সঙ্ৰ হইতে সর্বদাই কাঁম-কৌলাহল উত্থিত হইতেছে। 

মদমত্ত এরাবত হস্তীর গণুস্থল ভেদ কর! বরং সহজ, কিন্তু উৎপথ-প্রধাবিত 
' ইন্ডরিয়গ্রামকে নিগৃহীত কবা যার-পর-নাই কঠিন । ৭-০ 

হে "্পাধু! তত্বজ্ঞান ধাহাদের অধিকৃত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষেও একমাত্র 

ইন্দ্িয়'জঙ্স-কা ধ্যই মহত্ব, বীবত্ব, পুরুষত্ব ও বিশ্রাম-সম্পত্তির সীমাস্ত । ৪১। কৃপণ 
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ইন্দরিয়গ্রাম যখন পুরুষকে তৃণৰৎ অবশভাবে বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট করিতত না 

পারে, তংকালেই তিনি দেবগন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হন। ৪২। 

যে সমস্ত মহাসত্বশালী ব্যক্তি ইহ্ট্িম্নজয় করিতে পারিয়াছেন, এই ব্রহ্মাওতলে 

তাহারাই প্ররুত পুরুষপদথাচা। তাহা ছাঁড়। অন্য পুরুষকে আমি স্পন্শীল 

মাংসঘন্ত্রমাত্র বলিয়াই জ্ঞান করি । ৪৩। মান্নযের মন দেনানীম্বূপ ) পঞ্চেজ্িয় 

তাহার অধীনস্থ সেন। | ঘরি এই পমস্ত দেনা জয় করিবার কোন উপায় থাকে, 

তবে তাহা ঘৎসকাশে গ্রকাশ করিয়া বলুন । আমি উহাদিগকে জয় করিয়], 

লই। ৪৪। আমার বেশ বোধ হইতেছে, বর্দি ভোগাঁশ। বিসর্জন করা না যায়ঃ 

তাহা হইলে কি ওষধ, কি তীর্ঘপধ্যটন, কি মগ্্র কিছুতেই এই ইন্দ্িয়রূপ মহাব্যাধি 

প্রশান্ত হয় ন। | ৪৫| এরূপ ঘটনাও এত আছি যে, চোরের] যদি পথিমধ্যে 

কোন পথিককে অসহীয় অবস্থার পায়, তাহা হইলে তাহাকে ঘোর কাননপথে 

লইয়। গির| তত্প্রতি উৎপীড়ন করিতে থাকে । আমারও এই দশা ঘটিয়াছে। 

আমার ইত্রিয়গ্রাম আমাকে সংসার-কাননে গভীরতার দিকে লইক্ম! গিয়। যার- 

পর-নাই প্রপাড়িত করিয়া ফেলিয়াছে। ৪৬। ইন্দ্রিয় পাপ-পক্কময় কলুষিত 

পন্থলন্ব্ূপ; উহা! দুর্গন্ধময় শৈবালে আচ্ছাদিত এবং মহা শৈম্-দূর্ভাগ্যের 

আধার । দিণ। জাড্যবেন হিমরাশি; তাহ) দ্বারা উহা নিবিড়তম ; কাজেই 

অতীব ছুর্গম। ৪৮। ইন্দিয়রূপ পক্কোদ্ভূত মৃণাল সচ্ছিদ্র ও গ্রন্থিবিশিষ্ট। ইহার 

অন্তর্গত গুণ অতীব কক্ষ) কাঁজেহ তাহারা ছুলক্ষ্য। ৪৯। ইন্দছরস্বরূপ 

লবণাক্ত জল রুক্ষ; তর্গ-ভঙগসপুল ও ভয়াবহ এই ছুগ্রহরূপ ভীষণ কুভ্তীরের! 

এ ইন্দ্িয়রূপ লবপাত্ত জলে অবস্থান করে) এই জন্য এ ঘোর লবণদলিল মৌহ্- 

রাত্রিঘোগে রত্ুবৎ সমুজ্জল বলিয়া অনুমিত হম । এই কারণেই উহ মনুষ্যের 

হয়ে র্ঁলোভ জন্মাইয়া দেয়। ইন্দ্রিরগ্রামকে মৃত্যুত্বরূপ বলিয়াও বিবেচন! 

করা যায়। কারণ, মৃত্যু দ্বার। বন্ধুগন উদ্বেগ ভো!গ করে, ইন্দ্িয়গ্রামও অকার্ধ্য- 
সাধনে ধন্ধুজনধিগের উদ্বেগ জন্মাইয়। থাকে । বাবৎ বানন1 বিলীন ন। হয়, তাবৎ 

আগত্যন্তিক দেহণর থটিতে পাঁরে না। এ দিকে আবার যাবৎ ইন্দ্রিয় বিদ্তমীন থাকে, 

তাবৎ বাসনাবিশরের সম্ভাবনা নাই) গ্তরাং ইন্দিয়ই পুণর্দেহপ্রাপ্তির হেতু। 

মরিলে আম্মীক্বন্ধুর] ক(তরকঠে রোদন করে, মৃত্যু হইবে বণিয়া মুমুষুর নয়নেও 
অঞ্র পতিত হয়। এইভাবে এ ইন্দরিয়গ্রাম-রূপ মৃত্যু নান] অনিষ্ট উৎপাদন 
পূর্বক মনুষ্যকে করুণভাঁবে রোদন করাইয়। থকে | ৫*-৫১ 

এই ইন্িয়গ্রায বহুবিস্তত কানন বলিয়! কীত্তিত হয়। বস্তুতঃ এ কানন অনন্ত) 



এসপির রিনি 

র্ ' বাঁশিষ্টমহারামায়ণ 

ইহা অবিবেকী ব্যক্তিদিগের শক্রস্থানীয় এবং বিবেকিগণের মিত্রস্বরূপ 1৫২। ভীষণ 

মেঘ ও ইন্দ্রিয়গ্রাম এ উভরও সমধস্মাী । কারণ, উহার! উভয়েই ঘনাক্ফোট, সারশূল্ঠ, 

মালিস্থবি।শ&ট ও তড়িৎপ্রকীণ। ইন্দরিয়সঘূত ও গর্তনয় ভূভাগ দুই-ই তুল্য বলিম্া 

বর্ণিত হইয়। থাকে । কারণ, উহার] উভয়েই কুদ্র জীবের আশ্রয় গুল, কৃতা্দিগের 

উভয়কে 9 $ণ্য বলা বায়। কারণ, পাতিত করিবার মামথ্য ছয়েরই আছে। দৌষরূপ 

মপযোগে উভয়ে পরিপূর্ণ 3 লক্ষ লক্ষ ককিণ কণ্টক দ্বারা উভয়েহ সমাকীণ ।৫৩-৫৫ 

রাঞ্ষপ ও হন্দ্রির, এ ্ট এর়েও সমধন্মী । কারণ সর্বদাই দৃষ্ট হয় যে,আত্মস্তরিতা, 

অনার্ধ্যতা, পাহসিকতা ও তমহঃপ্রিয়ত! এ সমস্ত ধর্ম উভয়েরই সমান । ৫৬। 

জীর্ণ বংশপ্তম্ব ও হ্রকগ্রা হহাগ1 উভয়েও পমানধন্মা। কারণঃ উভয়েই 

শূহযগর্ভ। অন্তরঃখারশণ্ঠ, কুটিল, গ্রান্থবিশিষ্ট এবং দগ্ধ হইবার উপঘুক্ত। বস্তৃতঃ 

ইন্দি়সমূহ্ ত্্মগ্রানের গাঁরপন্থা। ও বন্ধনননর্থঃ উহাপিগকে দগ্ধ করিতে না 

পারলে তত্বগ্জানন।5 অসম্তব। ৫৭। ইঞ্জিন এবং অপজ্জন-সঙ্কুল নগরঃ এ 

দুহটিরও তুণ্যত| বিদ্যমান! কেন ন।, মৌহান্ধ ব)ক্তিরা যে পকল ছুফাধ্য করে, 

সে সকলই উক্ত উভয্বের সমভিব্যাখারা এবং উথ্ধার। ছুক্ষপ-গহন অর্থা২ 

ইন্দ্িরদার দেহবিকীরে পূর্ণ । পঞঙ্গারে, কু-নগরেএ কুপ অপারস্কত ও গহন। ৫৮ | 
এদিকে আবার কুগালচক্র এবং হন্রয় এ ছুহটিকেও তুল্য বলা ঘায়। কারণ, 

ঘটাদি নান] বস্তর কারণ উভম্জহ এবং ভ্রম ও পঞ্ধসন্বপ্ধ--উত্রেহ বিগ্তমান। 

বিশেষ কথা এই থে, হথশ্্রধৃণ্ত না থাকলে ঘটাপির আস্তত থাকে শা। 
জীবের স্ুধুপ্তিকালে ঘট] অভাব হয়। হাশুয়খীন্ত হহণেহ থঢ়া।ধর উদ্ভব 

উপপন্ধ হহরা থাকে। এই ভগ্ত খাশ্ররকে থর মণ খাণয়া বান্তন কর! 

হয়। হান্দ্রয়ের ফণ- ত্রমঞ্জান এবং পঞ্চ বা পাণম*ও হান হহতেছ সমুৎপন্ন 

সুতরাং ভ্রম ও পঙ্ননন্বন্ধ তথায় বর্তমান। এগিকে থটের কীরণ কুলালচক্র, 

আর তাহার ভ্রম ও পক্চনংবে।গ; এ দমস্তই প্রত্যক্ষ । ৫৯ 

হে বিপছ্দ্ধারকারিনা! আনি ত হস্টিরক্ঈপ বপংসখে নিমগ্ন হইয়া আছি। 
আমার সর্বস্ব অশঙত হ্ংয়াহে, আমকে আপনি কৃপাপুধঃনর জ্ঞ।নোপদেশে 
উদ্ধার কুন। জগঠীতণে যে সমস্ত দাধুরুকষ প্রধান পদে আবঠিত আছেন, 

তাহাদের সংসর্থ-ই পরম পে।কনাশক বলিয়া কীত্িত। ** 
ষষ্ট সর্থ সমাণ্ড। 



সপ্তম সর্গ 

ভূষুগ্ড কহিলেন, ব্রক্ষন! আমি সেই বিষ্যাধরের পবিত্র কথা শুনিয।| 

স্পষ্টবাক্যে তদীয় প্রশ্নান্ুৰপ এইব্লুপ উন্ধর দিলাম যে, হে বিগ্ভাধরপতে ! সাধু 

সাধু! ভাগ্যবশে পরমমঙ্গলের পথে ভোঁমার মতি ধাবিত হইয়াছে; তুমি 

প্রবৃদ্ধ হইয়াই। এই মংসার একট] গভীর অন্ধকৃপ সদৃশ ) তুমি যে বহুকাল 

গরে ইহা হইতে উথিত হইবার ইচ্ছ। করির়াছ, ইহাতে তোমার পরমমঙ্গল 

সাধিত হইবে | ১-২। তোমার এই বিবেক-বিধোৌত অবিচল বুদ্ধি অগ্নিবিশুদ্ধ 

স্ব্লেখার ন্যায় একান্তই স্ুশোভন হইয়াছে । নির্মলতাগুণে তোমার অন্তর 

স্শোভন হইয়াছে ; তাই ইহ! উপদিষ্টার্থ গ্রহণ করিতে অনায়াসেই সমর্থ হইবে, 

সন্দেহ নাই। বস্ততঃ, দবাপ্রতিবিদ্ব সহজেই স্বচ্ছ মুকুরে প্রতিফলিত হইয়! 
থাকে | ৩-৪ 

এখন শ্রবণ কর, আমি যাহা বলিয়া বাই, তুমি ততৎদমস্তই অঙ্গীকার 
করিয়া লও) এ সম্বন্ধে বিচার-বিতর্ক করিতে উদ্যত হইও না1। আমরা বহুদিন 

ধরয়। বছ বিচার-বিতর্ক ও গবেষণা পহকাঁরে একট। স্থিরসিদ্ধীস্তে উপনীত 

হইয়াছি। ৫ | দেখ, তোমার হৃদয়ে যে যে ভাবের উদয় হয়, তাহ] আত্ম 

নহেন। তুমি চিরদিন দরিয়া হৃদয়ে আন্মাকে অনুসন্ধান করিলেও তাহাকে 

লীভ করিতে সমর্থ হইবে না। ৬। আম্মা! নির্মল পদার্থেরই অতীত পদার্থ । 

আত্মার মন্বপ্ধে তোমার থে একট] ভ্রান্ত ধারণা আছে, তাহা! বিসর্জন পূর্বক 

আত্মক্ঞানবিষয়ে আমি যেরূপ উপদেশ দিই? তাহাতেই আস্থাবান্ হও | তুমি যে 

সমন এইরূপ স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া লইতে পারিবে যে, তুমি, আমি বা জগৎ কিছুই 
নাই, তখন তোমার সক্কল থাকিণেঃ কিন্তু তাহার কিছুই তোম'র ছুঃখের মূল 
হইবে ন|। বস্ততঃ তাহা সুখ ও মঙপলেরই হেতু হইয়া ধড়াইবে ।৭। অজ্ঞান হইতে 
জগতের উদ্ভব কি অজ্ঞাঁনের উদ্তব জগং হইতে, ইং আমরা বিচার-বিতর্ক 
করিয়াও স্থির করিতে পারি নাই। কেন পাঁরি নাই? তাহার কাঁরণ এই যে, 

অজ্ঞান ও জগৎ একই |৮। মরীচিকা দর্শনে যেরূপ জলত্রাস্তি ঘটে, ব্রহ্ধ- 

পদীর্থেহ তদ্রপ জগদ্ত্রম হয়। ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ে বস্তত্ব কিছুই নাই । সুতরাং উহা 

দৃষ্টির বিষয় হইয়। সত্য বলিয়! প্রতীয়মান হইলেও মিথ্যা ভিন্ন আর কিছুই নয়! 

এই জগৎ অপত্য ) সুতরাং অকিঞ্চিং। পক্ষান্তরে, ইহাকে কিঞ্চিৎ বলাও অনঙ্গত 

৪ $ রি ? 



২৬ বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ 

নহে।' কারণ, ইহা ও ব্দ্ষই। মরীচিকায় যে জলবৌধ হয়ঃ বস্ততঃ তাহা 

জল নয়-_ত্রান্তিমাত্র ; এহ গ্রকার ব্রন্মেই জগদ্ত্রম অর্থাৎ “তুমি 'আমি' “দে 

ইত্যাঁকার ভ্রম লক্ষিত হয়, কিন্তু প্রক্কতপক্ষে দেখিলে জগং-তুমি' 'আমি' বা 

“সে, এ সকল এক একটা পৃথক পথ কিছুই নয় ;কেবল ব্রহ্ই। যাহাতে 

জগতের অবিদ্বমনন্টীজ্ঞান ঘটে, তাহাতে জগতের প্রতিভাস বা ভ্রান্তিজ্ঞন 

হওয়াও অসস্তব | ৯-১০। জগতের বীজ কি? তাহা যদি তুমি জানিতে ইচ্ছা কর, 

তাহা হঃলে জানিবে__আহন্তাবই জগতের বীজ । দেই বীজ হইতেই এই নদ-নদী- 

ভূধর-সাগরাদি-সমাকুল জগন্মগুলরূপ প্রকাওড মহীরুহ্র আ.বি9র।ব হইয়াছে । ১১। 
অহস্তাব-__বীজ সুক্ম ; তাঁহ! হইতেই এই প্রকাও বিশ্ব তরুর উৎপত্তি। বিষয়রস- 

সমদ্বিত পাভালাদি অপোভুবন এ বিশ্বতরুর মূলস্থান।১২। অশ্বিনী, ভরণী ইত্যাদি 

সপ্তবিংখতি নক্ষত্র উহার প্রশস্ত কলিকা ; অন্যান্য নক্গত্ররাজি উহার কোরক- 

সমূহ; জীবকুনের ধর্মাধর্ম-স্পৃহ! উহার পুণ্পগুস্ছ এবং পূর্ণিমার পূর্ণচজ্্রমা উহার 

ফলসমষ্টি । .৩। ন্বর্গাদি লোক সকল এ বিশ্বতরুর শাখাস্থিত প্রশস্ত কোটর 

এবং মেরু, সহ ও মন্দরাদি ভূর সমূহ উহার পত্ররাজি | ১৪। ভূ-বলয়-সমাকীর্ণ 

সপ্ত সমুদ্র এ বিশ্বতপ্ণর আলবাল ; পাতাল উহার মুলকোটর এবং কৃত ও ত্রেতাদি 

চতুযুগ উহার ঘুণন্বরূপ ) বর্ম ও মাঁপাদি কাল-বিভাণ-সমূহ এ বিশ্বঙক্ষুর শাখা 
পব্ববিস্তার; অজ্ঞান উহার উদ্তবক্ষেতর ; জীবকুণ পক্ষিনজ্ব ; ভমজ্ঞান মধ্যস্তন্ত 

এবং নির্বাণলাভই উহার দাব-দহন | ১৫-১%। এ মহামহীরুহের পুষ্পসৌরভ 

রূপালোক ও মনঞ্কার; স্সবি্তুত সুক্মাকাশ এ বিখতরুূর বনভূমি ; ব্রঙ্গাণ্ডে যত 

কিছু শক্তি আছে, তৎপমস্ত উঠার আগ্ভ আনরণত্বক। ১৭। বসস্তাদি খু- 

সমূহ এ বিশ্বতরুর বিচিত্র শাখা ) দশদিক্ উহার উপশাখা ) খী বিশ্বতরু জ্ঞান- 
রূপ রসদঞ্চারে পুষ্ট ; অহণিশ গতিশীল বায়ু উহার নিত্য ম্পন্দ | ১৮। চন 

সুর্য্যের রশ্িমালাই এ বৃক্ষের নতোনত-্ব ভাব মনোহর কুলুমমণ্তরী এবং অন্ধকার- 

রাশি এ তরুশেষ্ঠের কুম্গমলোভাক্ট লান্ত জমরপংক্তি | ১৯। ও তরু অসতা 

হইলেও আকাশ, পাতাল ও পিষ্মগুল ব্যাপ্ত করিয়া সত্যবৃক্ষবৎ শোভ। পাহতেছে। 

এ বিশ্বতরুর অহস্তীবর্ূপ বীজ যদি অনভগ্তাবরূপ আগ্রিষে।গে তন্মীভূত হয়; 

তাহা হইলে উহার বিবর্তোপাদান ম্বদ্ধ হইতেও পুনঃ প্রকাঁশেব সপ্তাবন! 
থাকে না । ২০ 

সপ্তম মর্গ সমাপ্ত । 



অফ্টম সর্গ 

ভূষুণ্ড বলিলেন,_বিষ্কাঁধর ! এই দৃণ্তমান সংসারবৃক্ষ অহম্কারাখ্য অস্কুর 
হইতেই প্রাছুভূতি হয়। পাতালাদি সপ্তলোকা শ্রয় ভূলোক এ অহঙ্কার-বৃক্ষের 

মূল এবং লোকালোক|চগের গভীর কনদর উহার আলবাপ-স্বরূপ। দিগন্তরে ও 

গগনমার্গে সঞ্চরণশীল বিবিধ জীবকুলরূপ শাখা-পল্লবাদি বিস্তৃত হওয়ায় এ 

সংসার বৃক্ষ নিরন্তরই অতীব চঞ্চল। ১। যিনি জ্ঞানাগ্রিযোগে তব অহঙ্কার- 

বীজকে ভক্মীভূত করিতে পারেন, এই বি ভ।হার নিকট প্রকাঁশ পাঁয় না। ২। 

যে পরীক্ষক বিশেষভাবে বিচার-বিতর্ক করিয়া পরাক্ষা করেন, “তুমি” আমি; 

প্রতি ভাবগুলি তৎসকাশে কিছুতেই অবস্থিঠি করিতে সমর্থ হয় না। তব" 

জ্।নবলেই সংসারবীজ্জ তম্মীভূত হইয়া যার । ৩। যত দিন অহ্ংজ্ঞ।ন বিদুরিত 
ন! হয়, তাবৎ তোমার সংসারবীজ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে না । অহ্ংজ্ঞানের অভাব 

হইলেই "তুমি “আমি প্রততি কোন কিছুই থাকিবে নাঁ। “অনহংজ্ঞানই 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীন্তিত। ৪। যখন দেখা যাইতেছে, এই বিশ্বেৎপত্তিই নাই, 

তখন “আমি, “তুমি'ই বা কোথায় আর একত্ব-তিত্বাদির বিচার-বিতর্কই বা 

কি? বস্ততঃ এ দমস্তই ভ্রম ।৫। প্রথমে ধাহার! হৃদয়পটে গুরূপদেশ ধারণ 

করেন, পরে তদম্গসারে সর্সন্কল্নত/গের জন্য একী স্তিক যত্র সহকারে উদ্যোগী 

হইয়া থাকেন, তত্বঙ্ঞান লাভ করিয়া তাহারাই মোক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ৬। 
পাঁচক প্রথমে পাকশান্ত্র অভ্যাস করে, পরে প্রধত্ধ সহকারে পাককার্ষ্যে একাস্ত 
নৈপুণ্য দেখায়, তত্পরে উত্তম পাককার্্য করিয়। রাজনন্মানাদি লাভ করিয়া 
থাঁকে। এই প্রকারে অধিকারী ব্যক্তি যন্ত্র করিলেই বিবেকিত লাভ করিতে: 

পারেন) নচেখ ইহাঁর সম্ভাবনা নাই । ৭ 
হে বিগ্তাধর ! এই ব্রক্গাওকে তুমি চিচ্চমৎকারমাত্র বনিয়াই জানিবে। 

তাহা ভিন্ন ইহা আর কিছুই নহে। কাঁজেই কি অস্ত্রে, কি বাহিরে, কি দিগন্তে, 

কুজাপি এ ব্রদ্ধাণ্ডের স্থিতি নাই। বাঁদন1র বিকাশ হইলেই জগদাকাঁর চিত্ত 

বিলোকিত হইয়া থাকে। পরে চিত্রপট-লিখিত চিত্রকরের চিত্র যেরূপ কাঁলে 
নষ্ট হইয়া বায়, ভদ্রপ উহা নিমেষমধোই বিনাশপ্রাপ্ত হয় । ৯। এই দংসাঁর একটা 

প্রকাঁও মণ্ডপন্ববূপ; ইহা বহুলক্ষ যোজন প্রসারত ও শ্বর্-মণি-যুক্তা-জালে 

খচিত। উহার বহুস্তত্ত বিদ্তমান ) সে সকল সুমেরুতুল্য সুবিপুল ও মণিময়। 



২৮ বাঁশিষ্ঠ-মহাবমায়ণ 

উহ! 'অগংখ্য ইন্দরামুধ দ্বারা রগ্তিত; তাই কল্পান্ত ও মন্ধ্যার জলদ-পটলবৎ পরম 
মনোহর | ১০-১১। এ মগুপের স্থানে স্থানে কত আবালবৃদ্ববনিত৷ নিয়ত 

অবস্থিতি করে। তাঁহাদের ক্রীড়ীসাঁধন স্বর্গ-পীতীলাঁদি যাঁবহীয় লোক যেন 

সমুদগক-সমূহের ন্যায় এ মণ্ডপাভাত্তরে স্থাপিত । উহ্ভার অভ্যন্থরে কত পর্বত; 
নদী, বন) উপবন বিগ্ভমান) সুতরাং উহা পরম সুন্দর । কত জীবকুল- 

রূপ বীজ উহার স্থানে স্থানে পরিব্যাপ্ত; অঞ্ধকারনাশক চন্্র-্য্য প্রভৃতির 
ব্যখহারক্রমে উহ! নিত্য সণব হয়! আছে। উহার কেন স্থান অন্ধকাঁরমন 

এবং কোন স্থান বা তেজঃপ্রকর্ধে সমুদ্ভাসিত। এ ভ্রীড়াকৌতিকভবন মগুপ- 
মধো রমণীগণের ভূষণপাঁধন কল্পতরু কল সুরক্ষিত; তাহাদের সৌরভ-বিস্তারে 
দশদিক আমোদিত' ১২-১৪। কুলাঁচগ সকল শী স্থানের শিশুব্রীড়াবস্ত্র কন্দুকবৎ 
প্রতিভাত। শিশুজনের অত লঘু শিশ্বাসপতনধোগেও উহা'রা পরিচালিত। 
সঞ্ধ্যার জলদজল কণভূষণের, শরতের মেঘ চীমরের এবং প্রলয়ের মেঘরাঁজি 
এ মণ্ডপে তালবৃণ্ডের ন্যায় শোভমান। এই ভূল উহার দুতক্রীড়ার যোগ্য । 
চিত্রিত পত্র এবং নক্ষররাজিলাপ্চিত অস্তরীক্ষ উহীর বিতান। এ মগওপের 
পরিষ্কত চত্বর হইল আকাশ; তাহাতে গ্ৃহী লোকেরা এই জ5গের উদ্ভব-বিলয়- 
জ্ঞান পণস্বরূপে ধরিয়া নিত্য দুৃতক্রীড়ায় মন্ড। অসংখ্য প্রাণিপুঞ্জের নিরন্তর 

জনন-মরণার্দিই এঁ ক্রীড়ার শারিকা ; এ সকল শারিকা অহরহঃ থুরিয়া ফিরিয়া 
আগমন করিতেছে এবং চন্্র-ু্যা-প্রমুখ নবগ্রহগণ উহাতে নয়টি শারিক।- 
রূপে বিরাঁজমাঁন হইতেছে । ১৫-১৭ 

হে বিষ্ভাধর ! যাহা বলিলাম, এইরূপ দক্ষল্পকর্তীর হৃদয়ে নিতাই ভাঁবনাবলে 
সত্ব প্রতিভাত হয়, তদ্দপ এই যে চিচ্চমতকাররূপ জগদ্বিস্তার, উহার 
স্বরূপলক্ষণ এ মণ্ডপও সঙ্কল্লান্ুবলে চিত্রকরের চিত্রিত চিত্রবৎ প্রকাশিত হইয়] 
থাকে। ১৮৯৯। বস্বতঃ সমন্তহ মিথ্যাপ্রকাশ এবং মকলই প্রতিভাঁদবলে 
বিদ্বমান। পরমার্থপক্ষে কিছুরই বিছ্মানত| নাই। যেরূপ অকস্াজ্জাত 
মায়াকৃত গজাশ্বাদি, তদ্দপ মমস্ত 'অনপধাকারেই পরিদৃশ্তমান | যেমন স্বর্ণ ও 
কেযুরাদি পদার্থ সকলই কনকে বিছ্যনান, তদ্দপ সেই এককান্র চিচ্চমত্কারের 
অভ্যন্তরেই এই নিখিল বন্ধাও বিরাঁজমান। ২০-২১। এইপ্রকার জ্ঞান তিত্ব- 
দিগেরঠ একমাত্র আয়ন্্। অশএব যেরূপে যর করিতে চঢাও-কর। যেব্যক্তি 
ফলাকাঁজ! বিসঙ্ঈন পূর্বক এ্রহিক অন্নগানাদি ও পারলৌকিক যন্রদানাদি 
সমস্ত কাঁ্যেরই অনষ্ঠান করেন, এই বর্তমান জন্মই তাহার চরম জন্ম; আর 
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তাহাকে গন্মগ্রহণ করিহে হইবে না। কারণ, তিনি কর্মকে অতিক্রম করেন ) 

সুতরাং তাহার বন্ধন কিছুই থাকে না। ২২ 
হে শ্ুদ্ধমতে ! তুমি পত্তনপাঁধনী অবিবেকপদ্বী হইতে এখন ত্রিতুবন- 

পান দ্বিতীয় বিবেকপথে আগমন করিয়াছ। তোমার মনের যেমন পবিত্রতা 

'জন্গিয়াছেঃ তাহা দেখিলে বোধ হয়, তুমি আর কখনও অধঃপাতের পথে যাইবে 
না। অতএব এখন নিশ্টেষ্ট নির্মল চিন্ময় পদ আশ্রয় করত নন প্রভৃতি যাবতীয় 

দৃপ্ত পদা্থকে দূরে পরিহার কর। ২৩ 

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত । 

নবম সগ 

ভুষুওড বাললেন,-হে নিক্ষলুষ ! কি চেত্যঃ কি চিতস্বরূপ, তাহার তত্ব তুমি 

যথাধথ পরিজ্ঞাত হইলেও জলমধ্যস্থ সৌর-রশ্বিবৎ তাপশুন্ত হইয়াই প্রশাস্তভাবে 

অবস্থিত থাক। ১। বাহদর্শনে যদিও 'মাঁপনার সম্পূর্ণ অদদৃশ, তখাচ অগ্নি 

যেরূপ সলিলরাশিমণ্যে অবস্থিত, তদ্ধপ যাহা চেত্য, তাহা আপাঁত-দৃষ্টিতে অচে" 

তন বোধ হইলেও চেতন বলিয়াই চিন্মাত্রের অভ্যন্তরে শোভমান। ২। আরও 

দেখ, একমাত্র বায় "রূপ অগ্রিশিখার উদ্ভাবক ও বিলয়-কারক, তন্রপ একমাত্র 

চিৎশক্তিই চেতন ও অচেন্তন এই দ্বিবিধ বৃত্তিরই হেতু । ম্থতরাং তোমার 

অহংজ্ঞানাদি-্বরূপ চেতনাংশ চিন্সাত্রেই প্রতিষ্ঠিত হউক! এ অবস্থায় যেমন 

হওয়া ভচিত, তুমি সেইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াই থাঁক। ৩-৪। যেরূপ প্ধীমিশ্রিত 

স্বচ্ছ সলিলরশির অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই ছুপ্ধীকার, তদ্দপ চিৎ-স্বরূপে সর্বব- 

ভাবেরই অন্তরে বাহিরে সকল স্থানেই তুমি তখন বিরাজ করিবে । ৫ 

তোমার অহংজ্ঞান-শৃন্য চিদ্হাব বে সময় চিতের সহিত মিশ্রিত হইবে, ততৎ্কালে 

বন্ষস্বনূপ তুমি_-কাঁহার দহিত তোমার উপমা সঙ্গতি হইবে? তৎকালে তুমি ভিন্ন 
তআর কিছুই থাকিবে না। ৬। যেরূপ চিত্রচিত্রিত দেবদৈত্যপরিবৃত স্বর্গ- 
পাঁতাঁলরূপ সংসারসন্নিবেশঃ-শ্রীতি, আনন্দ, রোষ, যুদ্ধ, জয় ও পরাজয় ইত্যাদি 
নানাভাবে সমাকুল হুইয়াও কুড্যন্বরূপে মুনিশরীরবৎ নির্ধযাপাররূপেই সংস্থিত, 
তন্রপ এই মায়াশবল দৃশ্ঠ সংদীরও শুদ্ধ চিদ1ক1শে অয় ব্রঙ্গের অভিগ্নভাবেই 



৩০ বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ 

শোঁভমণন ; প্রকৃতপক্ষে জগভীবে নহে । +-৮। যে সময় এই অপত্য জগৎ ও 

সত্য চেতন ব্রহ্ষস্বরূপ চিদাকারে প্রতিভাদিত হইবে তৎকালে চেতন ও অচেতন 

এই দুইয়ের মধ্যে তোমার যাহাতে আস্থা, তাহাই অধিকার করিয়া লইবে। ৯। 

দেখ, মরুভূমিতে সৌর-কিরণ দর্শন করিয়! মূর্খ বাক্তিরা উহাকে মহানদীরুপে জ্ঞাত 

হয়, পরে 'ী নদী পার হই|র উপায় না দেখিয়া তটগ্রদেশে অবস্থান কার) 

কিন্ত যাঁভারা উহাকে সুর্য্যেরই কিরণ বলিয়া জানে, তাহাদের ধারণ।য় এ প্রদেশ 

এতিবন্ধকশুন্ত। হয়| থাকে | এই প্রকারে এই মংসারভাব তত্বজ্ঞগণের সকাঁশে 

বিশ্ময়কর ব্যাপার হইলেও তাহার ইহাকে সত্যস্বরপ বলিয়া কাচ বিবেচন! 

করেন না। ১০। যাহাদের দৃষ্টি দোষান্ধকাঁরে আবৃত, তাহারা যেরূপ গগনপটে 

কেশগুচ্ছ দর্শন করে, ন্ুদ্ূপ ব।হার1 মুঢ় এবং সংদারেই মগ্র, তাহাদের নিকটই 

এই অসত্য জগৎস্বরূপ বিলসিত হইয়া থাকে । ১১। এই বৃথ] জ্ঞানমক্স বিশ্ব 

্রন্মেরই প্রতিবিষ্ব বাত আর কিছুই নহে। এবিশ্ব সম্বন্ধে জ্ঞানিগণের কোণ 

বিশেষ নির্দেশ নাই; অন্রতীয় পরিপূর্ণ ব্যক্তিগণেরহই একটা কল্পনা মাত্র। 

যেরূপ ক্রধ্যরশ্মিমীলায় অনীক গন্ধনব-নগরাদি আবিভূতি হয়ঃ তদ্দপ এই জগৎ 
স্ফুরিত হইতেছে । ১২ 

নবম সর্গ সমাপ্ত । 

দশম অর্গ 

ভূষুগ্ড বলিলেন, বিদ্ভাধর! এ জগৎ চেতন নহে; কিন্তু চেতন ব্রঙ্গ 

হইতেই ইহার প্রকাশ) ক।জেই ইহা চেতন বঝলিয়াই জ্ঞেয়। সলিলবিম্বিত 

অগ্নি যেমন সলিল হইতে অভিন্ন, তদ্রপ এই যে জগত, হহারও চৈতন্য তিন্ন জড়ত্ব 

অপস্ভব। ১। সেই হেতু ঝণিতেছি, তুমি চেতন ও অচেতনকে অভিন্ন জ্ঞানে 
বস্থভাবে অবস্থিত থাক। অক্ম্ধ সমুদ্রজলে বেরূপ ভাবী ফেনবিদ্দু বিদ্যমান, 
তদ্ধপ প্রলয় স্থপ্ম অচিদাধারে বরদ্গে বিশ্বের অবস্থিতিজ্ঞাপক শ্রুতখ্যাতি প্রভৃতি 

বিরাজমান ; কিন্তু ইহা] হইলেও তাহার চিদাকারতার বিলোপ ঘটে ন1। ২-৩। 

স্বচ্ছ সণিলে কারণ বিন1 ফেনখিন্দুর যেরূপ বিকাশ নাই) তন্রপ ব্রহ্ম হইতে 

কারণাভাঁবে কি প্রক(রে এই জড় জগংস্ষ্টি প্রাদুভূতি হইবে? ৪1 এই যে 
অকারণ সৃষ্টিব্যাপ'র, ইহাতে ত কারণ কিছুই দৃষ্ট হয় না । অতএব এই ষে 
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জগদাদি লক্ষিত হয়; ইহা জন্মে না; কাহারও যে বিনাশ আছে-_ঠাহাঁও 

নাই। ৫। কারণের একান্তই অভাব; সেই হেতু এই দৃশ্ত জগৎ কিছুই জন্মে না। 

মরুভূমিতে জলবৎ এ ব্রহ্ধাও সন্তুখভাগে পরিরৃশ্তমান হইলেও ইহা যে কিছুই 

নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই । ৬। যিনি অজ, যীহার অন্ত নাই, সেই একমাত্র 

প্রশান্ত বন্ধই বিরাঁজমীন | কারণাভাবে হৃষ্টিব্যাপার নাই ) সুতরাং একমাত্র 

অখণ্ড অয় ব্্ষই প্রতিপাস্ত । একমাত্র তিনিই বিগ্বমান। নুতরাং তুমি 

আকাশবৎ ব্রহ্ম বলিয়া অজ) তুমিই একমাত্র জ্ঞাণাধার ; অতএব তুমি নিঃশঙ্ক- 

ভাঁবে অবস্থান পূর্বক অচেতন চিদ1ভাসরূপে ্বয়ংই উপশান্ত হইয়া শোভমান 

হও। ব্রঙ্গ নিত্যানন্দময় ) সুতরাং তদীয় কাঁধ্যকর কারণ কিছুই নাই। 

অতএব স্ষষ্ট্যাদ্দির একান্ত অপন্তাবন। বশহঃ একমাত্র অজ অনাদি শিবই বিরীজ- 

মাঁন। কিন্তু সেই বিনি একমাত্র অজ চিন্ময় পদার্থ, তীঁহ1র সত্তা যাঁভরা অজ্ঞতার 

বশে বুঝিয়1 উঠিতে পারে না, সৃষ্টির অভাবে তাহাদের যে বন্ধনদশ1 কিরূপ 

হইতে পারে, তাহ! কি তোমার ধারণা হইতেছে ন1? ৭-১১। যেখানে যেখানে 

পররদ্ষত দেখানে সেখানেই এই জগৎ) এইরূপ জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির নিশ্চিতই 

অর্ধমুক্ত | তাহার! বিবেচন। করেন, _তৃণে, কাষ্টে, সলিলে, কুড্যে সর্ধত্রই পরব্্ধ 

বিদ্যমান | ১২-১৩। স্থগ্টিপরম্পরা পরম্পর পর্ধস্থানে অন্তরে অন্তরে সংশিষ্ট । 

পরব্রন্গের অস্ত নাই?) তীহাতে স্বত্ব অস্বত্ব কিছুই দৃষ্ট হয় না; তাই 

তাহার স্বভাব নির্ণয় করা যাঁর-পর-নাই অসম্ভব । ১৪। পররব্রন্দে অভাববিরোধী 

ভাবের সম্ভাবন। নাই বলিয়া তাহাতে স্বভীবাদি-ৃষ্ট বাগবিস্টাস আশ্রয় লইতে 

সমর্থ নহে। ফল কথা, তাহার স্বভবনিরূপণ অযৌক্তিক ব্যাপার । ১৫ 

এই প্রকারে নিত্য অনস্ত ব্রন্মে অস্বত্ব ও অভাবের একান্তই অসম্তাবনা; 
তাহাতে স্বত্বভাব স্বতঃ প্রনিদ্ধ) অতএব ন্বতাঁবোক্তি অসস্ভব। পূর্ববকথিত যুক্তিমতে 
এ সংসারে শুদ্ধবে ধযোগে অহন্তাব সম্পূর্ণই ছরাপ। কাজেই বালকসকাঁশে ষক্ষ- 
বাক্যবৎ উহা! সর্বৈব মিথ্যা | ১৬-১৭ | অহং-শব্দার্থ হইতে মুক্ত হইলেই পরমপদ 
লাভ কর! যাঁয়। এই অহস্তাবপূর্ণ দৃণ্ডনিচয় সম্যক অন্ুভবযোগে বিশ্ষরূপ 
পরীক্ষা দ্বার! যদি বিদিত হওয়া যায়ঃ তাহা হইলেই বিলয় পাইয়] থাকে । ১৮। 

জগৎ ও ব্রদ্ধ এই ছুইয়ের ভেদাভেদ শব্েরই একটা! পর্যযানব-স্কুরণমাত্র | ফলত 
কাঞ্চন ও কটক এই ছুই যেরূপ পরমার্থতঃ অভিন্ন তন্জরপ উহাদের ভেদও মাত্র 
সন্কল্প বলিয়াই কীত্তিত। প্রকৃতপক্ষে জগত্ব্রন্ষের ভেদ কিছুমাত্র নাই । ১৯ 

দশম সর্গ সমাণ্ড। 



একাদশ নর্গ 

ভূষু্ড বলিলেন,_বিনি অনাবৃত দেহে তীক্ষান্্রীদাত সহ করেন এবং তরুণীর 
পীনপয়োধরের দিব্য লপরশন্্খ অনুভব করেন, এই সমস্ত করিয়াও নির্বিকার-চিততে 
অবস্থিত থাকেন, তীহারই পরমপনে প্রতিষ্ঠালাঁভ হয়। ১। যাঁবৎ পুরুষের 

শত্্-কান্তাদি বাহবস্ত হইতে বিকার বিদুরিত না হয় এবং যাবৎ ন? সখ্ান্তি- 
রূপিণী মুযুপ্তি আময়! সমাঁগত হয়, তাবৎ পুরুষ যত্ব ও ধৈর্য সহকারে অভ্যাস 
করিতে থাকিবে । ২। পদ্ম জলগর্ভে মগ্ন হইলেও তাহাতে যেবূপ জল সংলগ্ন হয় 
না, তদ্প প্রত তবস্বরপঞ্জকে কোন প্রকার ক্রেশ আসিয়াই অভিভূত করিতে 
সমর্থ হয় ন]। ৩। মূর্খ লোকেরই মনে হইয়! থাকে যে, স্বীয় শরীরে অক্ত্রাদি 
সংলগ্ন হইতেছে; কিন্তু যে শান্তমন। ব্যক্তি অক্ত্রাদি সমস্তই অসংলগ্র বলিয়! দেখেন, 
তিনিই প্রক্কৃত দ্রষ্টা) তিনিই পরমজ্ঞানবান্। ৪। বিষ অন্তরে স্বক্বং ঘুণাকারে 
পর্যবসিত হইলেও স্বরূপ-পর্ধযালোচনায় তাহাকে বিষ ভিন্ন ঘুণতানামক কোন 

বিশিষ্ট বন্ত বলা বায় না, তদ্রপ ত্রহ্মও বাস্তব স্বরূপ পরিবজ্জন ন1 করিয়। 
জীবভাবে বিরাজমান থাকিলেও আগাতন্দৃষ্টিতে এ ভ|ব তত্বঙ্ঞানের বিরোধী 
বটে) কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অবিরোধী বলিয়াই নিরূপণ করা হয়। উল্লিখিত বিষ 
মরণধন্মী ন। হইয়াঁও যেরূপ মরণধন্ী ক্ষদ্র জীবাকারে পর্যবসিত হয়ঃ তদ্দপ ব্রহ্ষের 

চিতিশক্তিও স্ব স্ব ভাবের অপরিবর্জনে জড়াকাঁর আশ্রয় করেন । ৫-৭ 
ঘুণ যেরূপ বিষ হইতে অভিন্ন হইয়াও তদ্ভিন্ননৎ অনুমিত হয়, তদ্রপ এই 

যে দংসারবিস্তার) ইহও বাস্তবিক বর্ম স্বরূপ ও ব্রহ্মাবস্থিত হইলেও তদ্ভিন্ন বা 

তদনধিষ্টিতবৎ লক্ষিত হইয়া থাকে । বিষ যে সময় তাহার বিষস্বভাব ত্যাগ ন1 
করে, তৎকালে তাহার স্বভাব দর্শনে জন্মৃত্যুর সগ্ডাবন] করা মায় না, কিন্তু 
অন্তর্গত কৃমি প্রভৃতি দেহধন্সার স্বভাব প্রত্যক্ষ করিলে জন্ম-ুত্যুর অবশ্তস্তাবিতা 
ঘেক্প প্রকাশ পাঁয়,তদ্রূপ জীবেরও যখন ব্দস্বভীব লক্ষিত ২য়, তখন তাহার জন্ম- 
মৃত্যুর একান্তই অপভ্ভাবন!) কিন্তু উহাতে যে সময় জীবন্ব ভাঁব থাকে, তৎকালে 
তাহার জন্ম-মৃত্যু অবশ্ঠস্তাব্যই হয়। ৮-৯। যে নমস্ত পদার্থ দেহেন্রিয়াদির বিষয়, 
তাহাতে অহং 'মম' ইত্যাদি জ্ঞানে খিনি একেবারেই বিষয়ে উন্নত না 
হন, তিনিই ভবদাগর হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন) নচেৎ কেবল 
দৈবের মুখ চাহিয়া বদিয়! থাকিলে, গ্রিাণের পথ পাওয়া যায় না । ১০। 



নির্বাণ-প্রকরণ ৩৩ 

তাঁই বলিতেছি,হে মহাঁভাগ ! যাবতীয় প্রিয়ভাবের অন্তঃহুখময়ী 

পর্ববাতিশাক্ষিনী গগিগ্ধ অবস্থা যে পূর্ণবন্ধে সংস্থিত, তাছৃশ ব্রন্ধের প্রতি অবহেলা 
করিবে কেন ? ১১ 

যে সময় জগত-বস্তর সত্তাজ্ঞান সচ্চিদানন্দ ব্রন্ন্বরূপে হইবে, সেই সময়ে মন, 

অহঙ্কার ও বুদ্ধি ইত্যাদি কলঙ্কনির্্ন আমাকে স্পর্শ করিবে না। ১২। স্বীয় 

দৃষ্টি বিস্তার পুর্র্বক তুমি যেরূপ ঘট-পটাদি প্রত্যক্ষ কর, তন্দরপ স্বশরীরকে সন্দর্শন 
করিতে থাক । পরম্ধকি অহন্তাব, কি মমত্বাদি জ্ঞান, এ সকলের সঙ্গে একযোগে 

কখনও দেখি না। ১৩। তুমি দর্নপাক্ষিত্বরূপে বাহিরে জাগতিক পদার্থ-সমূহের 

এবং অন্তরে মনো বুদ্ধি প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ না করিয়া! যাহ1 শ্বাভাবিক সংস্থানঃ 

ত্রাহাতেই পরিভ্রমণ কর। ১৪। প্র প্রকার সংস্থানে কি সম্পদ, কি বিপদ, এই 

উভয় হইতে স্থথ বা ছুঃখযুলক কোনপ্রকার দোষ-গুণ কাঁহারই কদাচ হইবার 

নহে। কারণ, তখন বিবেকী ব্যক্তির কৃত্ব কিছুতেই থাকে না) সুতরাং 
কিছুরই ভোক্তা তিনি হন না । ১৫ 

একাদশ সর্গ সমাপ্ত । 

দাদশ সর্গ 

ভূবুণ্ড বলিলেন*_বিগ্তাধর ! আরও অবধান কর। আকাশে আরও 

একট] অ।কাশের উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপ কল্পন! যখন ভ্রান্তিমূলক, অছয় হুক্ষ 
আত্মায় প্রপঞ্চাকার অহস্তাবের কল্পনাও তদ্রপ ভ্রান্তিমাত্র। ১। আকাশে 

দ্বিতীয়াকাশের উৎপত্তি এই ভ্রান্তির যেরূপ বিধাঁনকর্তী আঁমিই, তদ্দূপ অবিদ্যাবুত 

হইয়া এট অনদাকারে সমুদিত ব্রঙ্গাগুকে আমিই পদাকাঁরে ব্যবহার করি- 

তেছি। ২। অদ্বয় আকাশাত্মীই যেরূপ আকাশে বর্তমান, দ্বিতীয় আবাঁশের 

কল্পনাকারী ব্যক্তিরই কল্পনা! আঁকাশদেহে প্রতিভাসমান, তদ্রপ অবিদ্তোপহিত 

চিদাত্মা “ম্বদেহ অবিদ্তাই আমি' এইরূপ অভিমন্তব্যরূপে কল্পনা পূর্বক প্রত্তি- 

ভাসিত হন। ম্থতরাং অহং বৰ! অনহং নামে কোঁন পদার্থই নাই । ৩। পরমাণুর 

ভিতরে স্থবিশীল সুমেরুর যেরূপ অধ্যণহার হয়, তদ্রপ ধিনি পরম হুক্ম পরবন্ম, 

তাহাকেই সর্বপ্রকার স্থল-কল্পনার আধার বলা হয়। ৪। আকাশ অপেক্ষাও 

যাহ? সুল্্প, সেই চৈতন্তকে অজ্ঞানলক্ষণ চি্বনই অহস্তাবাদির অধ্যাঁসে পন পর 



৩৪ বাশিষ্ঠ-মহা রামায়ণ 

স্থলতব-কল্পনায় জ্ঞাত হইয়। থাকেন। আত্মচৈতন্য অহস্তাবাদ্ির আশ্রয় লয়্েনঃ 

তাহাতেই পাঞ্চভৌতিক বিশ্বের প্রাদুর্ভাব ঘটে। মলিলের বিস্তার হইতেই 

আবর্তাদির উদ্ভব দৃষ্ট হয়। প্রশান্ত জলরাশির স্যাঁয় অচিদাকার ব্রন্ধাণ্ডের যখন 

বিশ্রাম বা প্রলয় ঘটে, তখন নিম্পদদ বাঁযু ও চিদাকাশপহ উহার উপমা দেওয়! 

যাইতে পারে । ৫-৭| কান্দেই দেশ-কালাম্বক বিশ্বের প্রকাশ-ব্যাপারে নিরাভাস. 

চিন্মাত্রের বিকাশই প্রধান হেতু । আকাশ, কাল, জল, স্থল, নিদ্রা, জাগরণ 

বা স্বগ্াবস্থা, যাহাতেই যে সময়ে ই চিন্মান্র উদ হইয়া উঠেন, তৎকালেই 

পরিরৃশ্রমান চেত্য বিষয়ের প্রকাশঘটনা হয়। ৮৯। চিদাকীশ অতীব স্বচ্ছ 

বিকারবিহীন ; তাঁহা হইতে প্রসারণ বা অপ্রসারণ কিছুই সম্ভব নহে। ১০। 

ধিনি তত্বজ্ঞ, তিনি সুখ-ছুঃখাদি ভোগ করেন না । জলের যেরূপ দ্রবত্ব, তন্দরপ 

তিনি কৃটস্থ পরব্রদ্দেই বিরাজ করেন, তাঁহার কোনই মঙ্ছল্প নাই । ১১। এই জন্ 

অন্ধকারে যেরূপ সর্পগতি-চিহ্ন লক্ষিত হয় না, তদ্রূপ বুদ্ধিঃ হী, হর্যাত্মিকা মনো- 

বৃত্তি, ভয়ঃ স্মৃতি, কীর্তি বা ইচ্ছার বিষর শিনি দর্শন করেন না। ১২। ব্রহ্ম যেন 

শশাঙ্কমগুল; তাহা হইতে বিনিঃশ্যত জীবচৈতন্য যেন জ্যোত্না1 আর তদংশ 

চাক্ষষাদি জ্ঞান যেন সুধাদ্রব ; এই যে শৃষ্টি, ইহ! সেই সধাড্রবময় ? ইহাকে ত্র্ধ 

হইতে অতিরিক্ত বলা অসম্ভব । ১৩ 

এই প্রকারে পরমেশ ব্রহ্ম আত্ম! ব্যতীত জগদাকারে পরিষ্কুরিত হন বটে, 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তিনি যখন লচ্চিদানন্দরূপে জাঙ্গলামীন, তখন আত্মীভিমানরূপী 

অহস্তাবরূপে অন্থ যাহা কিছু দেহাদিতে পরিস্ফুরিত হয়_যাহ!1 সর্বা জগৎজীব ও 

জীবের বন্ধন-মোঁচনকল্পনারূপে সলিলে তরম্গাদিবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে, 

তাহ! কল্পিত চিত্তমাত্র ভিন্ন অন্য কিছুই নহে । ১৪ 
এই সংসারস্ষ্টি যেন তরঙ্গ, আবর্ত ও ফেনবুদবুদঁদিময়ী তরঙ্গিণী;) ইহ! 

জীবকুলের উন্মজ্জন ও নিমজ্জনজাত কলকল-কল্লোলসহকাঁরে নিরন্তর প্রবাহিত 

হয়, আবার তত্বপাক্ষাৎ্কাঁর হইলে এঁ নদী বিলীন হয়] যায়। ১৫। জলের 
আবর্তাকারে এবং ধূমের মেঘাকাঁরে পরিপতিব বন্ধ ও মন হইতে ভি্নাকারে 
প্রতীত এই জড়ম্বরূপ স্ষ্টিও ভিন্নরূপে প্রতিভাত হইতেছে; কিন্ত বাস্তবিক 
দেখা যাঁইবে, এই স্থষ্টিও ব্রন্ধ ও মন হইতে পৃথক নহে । ১৬। কোন কাষ্ঠথও্ 
করপত দ্বারা কর্তিত করিলে তাহ! যেরূপ বৃঙ্গকাণ্ড হইতে অপৃথক্ হইলেও 

পৃথকৃরূপে ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ এই সৃষ্টি দিক্, দেশ ও কালাদির অতীত ব্রহ্ম হইতে 

অপূর্ধক্ হইয়াও তাহু! হইতে পৃথন্ুগবে অন্থমিত হইয়া থাকে। ৯৭ 
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এই সংপারনামক কদলীকাঁণ্ড কোমল হইলেও প্প্রস্তরতুল্য সুদৃঢ় ; "ইহা 
আদি অন্ত এক প্রকার হইলেও সক্বপ্পরূপ পল্লবরাজিতে কিয়ৎপরিমাঁণ বৈষম্য 
প্রাপ্ত হইয়াছে । বদি সক্কল্পরূপ পল্লব্দল ছিন্ন করা যায়ঃ তবে বিবেকদর্শনে 

উহা তুল্য বণিয়াই পরিরৃষ্ট হয়। ১৮। এই জগৎ একটা চিত্রলিখিত প্রকাণ্ড 
রাঁজ্যরূপে প্রতিভাত। সহ সহস্র খুর। মস্তক? চক্ষু, মুখ ও হস্তের ব্যাপার 

ইহাতে সুপম্পন্ন ; ইহা দেখিতে অতীব মনোহর) কত কত দেব, দানব) 

গন্ধর্বঃ বিদ্যাধর ও দর্প ইহাতে অবস্থিত; ইহার প্রাদেশ-প্রমাণব অতি সন্কীর্ণ 

অবপরে কত কত গিরি, কত কত দেহ, কত কত দেশ ও কত কত নদী কেমন 

স্থবিস্তত-ভাবে বিরাজমান | ১৯ 

এই জগৎচিত্র নানাবর্ণে চিত্রিত; কিন্তু ইহাতে বিরাগ আদিয়াও ইহার 
কোন কোন অংশ মাঞ্জিত ও প্রোঞ্ছিত করিতে নিরন্তর উদ্ভত। জড়াকার সমীরণ- 

হিল্লোলে নিয়তই ইহ। স্পন্দনণীল এবং অন্তঃসারহীন। এই জগংচিত্র অত্যধিক 

উপদদম দহনে অক্ষম অর্থাৎ যদি বিচার সহকারে দেখা যায়ঃ তাহা হইলে এচিত্রের 
আর কিছুই থাকিবার নয় ; সম্পূর্ণই বিলোপ প্রাপ্ত হয়। রম্য রম্য কল্পনাগুণে 

ইহ! বড়ই শোভা সম্পন্ন, এই চিত্রের দ্রষ্টাী বা জ্ঞাতা সেই একমাত্র চেতন- ব্রহ্ম । 

জলে ঠতলবিন্দু পতিত হইলে উহা যেরূপ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তদ্রুপ 

বিকল্প ত্বক অনত্য অন্তরমধ্যে গ্রাতিবিস্ববূপে পতিত হুইয়। সন্থিৎ ও সমস্তাৎ বিকীর্ণ 

হইয়] থাকে । ২০-২৩। এ সন্বিৎ মনোমধ্যে প্রতিবিশ্বপ্রায় সমুদিত হইয়া হনয়- 

্ষোঁভকরী কামন| ও বানা ইত্যাদি দ্বার] বেষ্টিত হয় এবং পুত্র-কলত্রা্দির প্রতি 

মমত1 করিয়া! অকিঞ্চিৎকর অসত্য বিষররাশির আস্বাদ লইতে লইতে ক্রমে ক্রমে 

স্টীত হইয়] উঠে। ২৪। যেরূপ জলত্ব হইতে বারিত্ব পৃথক পদার্থ নহে, তদ্দপ 

উক্ত আগ লম্বিং এইরূপে 'আমি” ইত)কার বিকল্পনায় বহিন্দুখী হইলেও প্রকৃত- 

পক্ষে পরমী আম! হইতে অপৃথথকৃ। ফলে জলত্ব ও বারিত্ব ছুই-ই যেমন একই, তন্দ্রপ 

জীবভাবগত সদ্িৎ ও ব্রহ্মদ্িৎ ছুইই এক অভিন্ন পদার্থ। ২৫ 

চিতপ্রভাকরস্বরূপ পরমাস্বা স্বস্ংই প্রথমে অহ" ইত্যাকারে স্থষ্টিরূপে 
প্রদিদ্ধ হন। স্থতরাং এ কথা স্থির থে, সৃষ্টি বা ্রষ্টটা আত্মা হইতে সম্পূর্ণ 
অনতিরিক্ত ৷ ২৬। সলিল ম্পন্বিত হয় এইরূপ কথায় সলিলকে যদি স্পন্দরূপে 

বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে স্পন্দনের কর্তৃত্ব জলে সম্ভবপর হয় না; সুতরাং 
বল! যায়, জল স্পন্দ নহে; ইহ1 হইল কল্পনামাত্র, ফল কথ, স্পন্দ একটি 
জলদ্রব হইত্তে স্বতন্ত্র পদশর্থ নহে। এই প্রক]ুরে বল! যায়, আকাঁশাদি প্রপৃঞ্চের 
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নির্মাণকাঁলে চিদীয্বা আকাশরূপে অধিষ্ঠান করেন না, আকাশের কত্রূপে 

বিরাজমান থাকেন না, অথবা অন্য কাহীরও আকাশাদি ভাব বিদিত হইতেও 

পারেন না। চিদাত্মায় যখন আকাশাদি বিকল্প-কল্পনার বর্ণ করা হয়, 

তৎকাঁলে অগ্রে কল্পন।র সহায়তায় আকাঁশাদি বিভাগ-কল্পন1 করিয়া লইতে 

হয়। সুতরাং জল-দ্রবের সঙ্গে চিদাত্মার কল্পন1 অপভ্ভাব্য নহে; ফলে তুমি ইহা 

জানিয়্! রাঁখিবে বে, মন, অহন্ভাঁব ও বুদ্ধি ইত্যাদি যাহ! কিছু বলা! যায়, সমন্তই 

অবিদ্তা। রীতিমত চেষ্টা করিলে এই অবিদ্তার উচ্ছ্দ-সাধন আশু হওয়া 

অবশ্ঠম্তাবী । ২৭-২৯। শান্তজ্ঞ লোকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় এ অবিদ্যার 

অর্ধাংশ বিদুরিত হয়; পরে তত্-বিচার করিতে করিতে উহার কিয়দংশ বিনাশ 

পায় এবং অবশিষ্টাংশ আত্ম-পাক্ষাৎকারে বিলুপ্ত হইয়া থাকে | এই প্রকারে শনৈঃ 

শনৈঃ যখন একেবারেই অবিষ্ভার উচ্ছেদ সাধিত হয়ঃ তখন যাঁহা অবশিষ্ট থাকে? 

তাঁহা নামহীন, রূপহীন, সংস্রূপ | ৩০-৩১ 

শ্রীরাম বপিলেন,_ভগবন্ ! সাধু ব্যক্তির নহিত আলাপে অবিদ্ভার অর্ধীংশ, 

শান্তীর্ঘের তন্ববিচারে উত্ণার কিয়দংশ এবং আগ্পাক্ষাৎকারে উহার অবশিষ্টাংশ 

বিদুরিত হয় কি প্রকারে, তাহা মত্কাশে পরিষ্ষীররূপে ব্যক্ত করুন । ৩২। 

হে মুনিশ্রে্ঠ! আপনিযে এ অবিদ্যার ক্রমে একই কালে উচ্ছেদের কথা বলি- 

লেন, ইঠাই বা কি, তাহাঁও আমার বোধগম্য হয় নাই। অপিচ নামহীন, 
রূপহীন সদ্বস্তই বা কি, আর অপদংশই বা তাহাতে কি, তাহাও আমার নিকট 

[িশদভ1বে প্রকাশ করিয়। বলুন | ৩৩ 
ধশিষ্ঠ বলিলেন,_হে রামচন্দ্র! অবিষ্ভার উচ্ছেদ্মাধন করিতে হইলে, 

প্রথমতঃ সংদারের প্রতি বিরাগী হইবে । যাহার এই সংপার হইতে পরিত্রাণলাভে 
ইচ্ছুক, শাদৃশ সাধুনজ্জনের এবং আত্মদর্শা পণ্ডিতের সঙ্গে এ সংসারের প্রকৃত তত্ব 

লইয়া বিচার-বিতর্ক করিতে হইবে । যিনি কাহারও প্রতি বিদ্বেষ করেন না, 
সংসারে ধাহার বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, এতাদুূশ আত্মন্ঞ সাধুজন যেখখনেই থাঁকুন, 
তাহাকে তথা হইতে অন্বেষণ করিয় লইয়া পিত ব্যক্তি যত্রসহকারে তাহার সেবা 
করিবেন । ৩৪-৩৫ 

হে তত্ববিৎশ্রেষ্ট রাম! এই প্রকারে খন সাধু-সহবাস হুসম্পন্ন হইবে, তখন 
বিশিষ্ট বোগভূমিকায় আরূঢ় হইতে পারিবে। তাদুশ ভূমিকার হইতে 
পারিলে, জাঁনিবে, তখনই অবিদ্ভার অর্দীংশ বিদূরিত হইয়াছে । ৩৬। 

সাধ যককির সংসার্গ অবিদ্ার অদ্ধাংশ বিলয়প্রাপ্ত হয়, শান্্রার্থের বিচার-বিতর্কে 
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উহার চারি অংশের এক অংশ নষ্ট হয় এবং অবশিষ্ট অংশ স্বকীয় যত্কে বিদুরিত 

হইয়া থাকে । ৩৭। পুরুষ যখন মুমুক্ষু হয়, তখন তাহার বিষয়ভোগ-্পৃহ! বিদু- 

রিত হয়। অধিক কি, বৈরাগ্য-ভোগেও তাহাঁর বাঁপনা থাকে না। তখ্কালে 

তাহার নিজের প্রযত্রেই অবিদ্ভ।র অবশিষ্টাংশ সে দূর করিতে পারে। ৩৮ । সুতরাং 

জানিয়! রাখ, সীধুসঞ্গ, শাস্তার্থান্থশীলন এবং নিজের অধ্যবসায় এই সমস্ত ঘারাই 

অবিগ্াকলুষ বিধৌত হ্ইন্া যায়। উক্ত তিনটি কারণ যদি বথাক্রমে লন্ধ হয়, 
তবে উহার ক্রমিক নাশই ঘটিবে, আর যদি যুগপৎ এ তিনটি কারণত্রয় উপস্থিত 

হয়, তাহ] হইলে একইকালে উহার উচ্ছেদ সাধিত হইবে । ৩৯। অবিদ্যা- 

বিনাশের পর যাহ! অবশিঞ থাকিবে, তাহা নামহীন ও রূপহীন ; সুতরাং 

অদৎ হইয়াও সৎম্বরূপ | ৪০। এই অবশিষ্ট সপদার্থ আর কেহই নহেন-- 

উনি জরামরণহীন, আগ্স্তরহিত, অনন্তঃ অদ্বয় ব্রন্দ। তাহাতে সক্ষল্প-কল্পনার 

স্কুরণমীত্রও নাই। হে রাম! তুমি এই প্রকার ব্রহ্ষকে দর্শন পূর্বক নির্ববাণপদ 

লাভ কর এবং নিঃশে।ক হইয়া! অবস্থ(ন করিতে খাঁক । ৪১ 

দ্বাদশ সর্গ নমাপ্ড। 

ত্রয়োদশ নগ 

তুষুণ্ড বলিলেন+_বিগ্তাধর |! এ দেখ, সৌররশ্মিজাল এককালে আকাশে 
বিকীণ হইয়। পড়িস্।ছে; কিন্ধু উহাকে বারণ করিপ্া] রাখে, এমন কোন ্তন্ত 

বা আধার যেরূপ নাই 'এবং তাহ। যেরূপ অপন্ভব, তদ্দাপ এই যে জগৎ মায়ার 

বশে প্রস্থত হইতেছে, ইহারও ধারণনন্ত কোন পূর্বপ্রথিত দেশ বা কোঁন মীমা- 
নির্দেশক কাল নাই, আর হওয়।ও সম্ভব নঙে। কারণ, যখনই অগংকল্পন| হয়, 

দেশ-কালাদি-কল্পনীর প্রবর্তনাঁও ৩ং-দঙ্গে সঙ্গেই হইরা থকে । এই থে ত্রিজগং- 
প্রমার দেখিতেছ, ইহা মনেরই সক্ষ্, তদ্ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই হেতু 
বাছুর মধাগত যেমন সৌরভকণা, তদ্ধপ ইহা! অতি নির্মল, অতি লঘু ও অতি 

শরস্ত। ১-২। 

হে সাধুচরিত ! এ যে চিদ্বৈচিত্র্য জগদণু ইহার নিকট বায়ুমধ্যস্থ গন্ধকণিকাও 
সুমেরু পর্ধততুল্য স্থবিশাল। কারণ, বাধুর গর্ভে যে গন্ধকণ। নঞ্চরণশীল; তাহ! 

আ'স্রাণ দ্বারা অপরে অন্ুভব করিতে পারে; কিন্তু জগদণুকে অনুভদ্ু করা 
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কিছুতেই সম্ভব নহে। ৩। লোকে যেরূপ নিজদৃষ্ট স্বপ্ন স্বয়ংই অনুভব করিতে 

পারে, অন্যের তাঁগ দেখিবার বা অনুভব করিবার দামর্থয নাই এবং নিজের 

মনোরণ দ্বার! যাহা কল্পনা কর! যাঁর, তাহা যেরূপ কল্পনাঁকারীর স্বকীয় নেত্রেই 

কেবল প্রতিভাত হয়, তদ্ধপ এই জগংও ধাঁহা হইতে সন্তৃত, কেবল তিনিই ইহার 

তাগুত করিবার একমাত্র যোগ্য পাত্র । গন্ধকণাঁর সহিত গ্রভেদ এই যে, তাহা 

সব্ঘসাধারণেরই অনুভাব্য; কিন্তু তদপেক্ষা অতি হুক এই জগদণু তন্দরপ 

নহে। ৪ এসন্বন্ধে এক প্রাচীন ইতিহাস কীন্তিত আছে। এই ইতিহ্ানে 
ত্রসরেণুমধ্যে ইন্দ্রের অবস্থিতিঘটন।র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ৫ 

কোন সময়ে এক কন্পবৃক্ষের কোন একটা সুগল শাখায় একটি উড়ুম্বরফল 
জন্মে। ৬। দেবদৈত্যাদি যাবতীয় প্রাণী সেই ফলগভে অবস্থিত হইয়। মশকবৎ 

গুন্ গুন্ ধবনি করিতে থাকেন । স্বর্গ, মর্ত্য ও রপাতল এই তিন স্থান এ উড়ু- 

বরের ভীষণ কপাট; চিতের বৈচিপ্র্যগুণে এ ফলটি অতি মনে।রম এবং বাঁপনা- 

ধনে পুর্ণ। সর্ববিধ অন্থভব উহার মৌরভ এবং চিন্ত উহ্।র সুমিষ্ট স্বাদ। ৭-৮। 
এ উড়ৃ্র তরু ব্রহ্ম স্বরূপ) উহাতে কক্ষ সঙ্গ ভাবী জগংদন্তারূপ অনেক শাখা 
বিদ্ধমান। দেই সমস্ত শাখার মধ্যে এ কলটি বিরাঁজ্মান। যাহা অহঙ্কার, 

তাহাই উহার বিশাল বৃন্তস্বরূপ এন নিরন্তর সমান আলোকে উহ উদ্ভাদিত।৯। 

এ ফলের প্রকট প্রকল্প বদন_-জ্ঞান) উহা সমুদ্র ও নদীরূপ শিরাসমূহে 
পরিব)াপ্ত এবং পঞ্চতন্মাব্রকোব দ্বারা বেষ্টিত। উদ্দে যে তারকান্তবক 

সপুষ্ঠোতিত, তাহার। উহার শঙ্গনিঃস্থত হিমকণ।। ১০। মহাকলের অবসানে 
উহা পাকিয়! পড়িয়। মার। এী উড্ভুঘর দেব-দৈত্যাদিরূপ মশক-সমূহে পূর্ণ; 

উহার মধ্যে ত্রিভুবননাথ সুরেন্দ্র বিরাজ করিয়া থাকেন। তাহাকে দেখিলে 

বোধ হয়, যেন মধুপুর্ণ কুস্তের উপর মধুমক্ষিকাগণের রাঁজা সমাঁদীন রহিয়া- 
ছেন। ১১১২। গুকনির্দিষ্ট উপদেশের অভ্যাসে তদীয় কিঞ্দাবরণ ক্ষয়প্রাপ্ত 

হইয়াছে । এ স্থুরেন্্র মহাত্মা! ; তিনি যাবতীয় কল্পনার সীমাস্তশ্বরূপ আম্মপদা- 

খের চিন্ত! করেন। পূর্বাপর বিচারে তাহার বিশেষ নৈপুণ্য জ্গিয়াছিল। ১৩ 
" কিছু দিন গত হইলে একদ। মহাঁবীর্যা নারায়ণপ্রমুখ সুরগণ কোন এক 

নিভৃত স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎকালে পূর্বোক্ত ইন্দ্রসহ মহাবলপরাক্রম 
অন্গরগণের সংগ্রাম আরন্ধ হইল। ১৪। যুদ্ধক্ষেত্রে অস্থুরেরা অস্ত্রানল-জাল 
উদ্গিস্$ণ করিতে আরম্ভ করিল। শেষে সেই সংগ্রামে ইন্দ্র অপরিমেয়বীর্য; 
অস্র্াণের হস্তে পরাভূত্ত হইলেন এব যুদ্ধাঙ্গন পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিতে 
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লাগিলেন । অস্ুরদলও তীহাঁর পশ্চাদ্ধাবিত হইল। পাপবুদ্ধি ক্ষুদ্রলোক যেরূপ 

কোথাও শাস্তিলাঁত করে না, তদ্দপ ইন্্র অতি দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়াও স্থুর- 

শক্রুদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না! অথব। কুত্রাপি স্বীয় বিশ্রাম-স্থানলাভে 

সমর্থ হইলেন ন| | ১৫-১৬। শক্রগণ তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়া ছুটিয়! 

যখন কিঞ্চিৎ দিগত্রান্ত হইল, তখন ইন্দ্র দেই অবসরে আত্মস্থলদেহের সক্ধল্ 
আপনাঁতে লীন করিয়া সৌরকিরণপুঞ্জের মধ্যস্থ কোন একটি ত্রপরেণুর অন্তরালে 

সশ্বির(কারে প্রবেশ করিলেন। সেই অবস্থ। দর্শনে বোধ হইল, যেন কোন পদ্- 

কোষের মধ্যে গিয়! মধুকর লুক্কায়িত হইল। ১৭-১৮। ইন্দ্র তথায় প্রবিষ্ট হইয়া 

বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ বিগত হইলে তিনি সমাশ্বস্ত হইলেন। ক্রমে 

ইন্দজ সেই ভূতপূরব যুদ্ধবৃত্বান্ত বিস্কৃত হইয়া একেবারে নিবৃত্তিপথ আশ্রয় করিয়। 

রহিলেন ; অন্যত্র কোথাও আর তিনি গমন করিলেন না। ১৯ 

অবশেষে কল্পনার সাহাযো দেবেন্দ্র সেই স্থানেই গৃহ নির্শীণ করিলেন এবং 

আপনাকে গৃহমধ্যস্থ বোধ করিয়া নিবৃত্ত হইলেন । ইত্যগ্রে ইন্দ্র স্বীর মিংহাঁসনে 

বদিতেন; তথায় বসিলে তাঁহার অন্তরে যেমন আনন্দ অনুভূত হই১ এখন স্বীয় 

সক্গল্লকল্পিত গৃহমধ্যে কল্পিত পদ্মাসনে বসিয়াও তাহার তদ্রপ আনন্দ বোধ 

হইতে লাগিল। ২০। পরে ইন্দ্র তথায় এক কল্পনাঁময় নগর দর্শন করিলেন । 
দেখিলেন,--সেই নগরের প্রাচীর ও তত্রত্য মন্দিররাঁজি মণি, মুক্তা ও প্রবাঁলদলে 

বিনির্ষিত। তিনি সেই নগরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। ২১। তথায় যাইয়া 

দেখিলেন,_পসেখানে এক বিশাল জনপদ শোঁভমাঁন। দেই জনপদের মধ্যে মধ্যে 

নান। প্রকাঁর পর্বতঃ বন, গ্রাষ্নঃ পুরী ও গোশালা শোভা পাইন্তেছে। তথাঁবিধ 

স্থিরসঙ্গল্প ইন্ত্র এইপ্রকাঁরে ক্রমে ক্রমে তথায় সমস্ত জগদ্বিস্তারই দর্শন করিলেন, 
দেখিলেন,_পেই জগতের মধোও নান! নদ-নদী ভূধর-সাগর শোভা পাইতেছে। 
বর্ষ-মাঁসাদি কালভেদ এবং যাঁগ-জ্ঞাঁদি ক্রিয়াকাণ্ড সমস্তই সেই জগতে 
চলিতেছে । ২২-২৩ 

তদনস্তর ইন্দ্র সঙ্কল্লের সাহাধ্যে তথায় ব্রিবিধ জগৎ কল্পনা করিলেন । ৫থিলেন, 
তথায় পাতাল, পৃর্থী, আকাশ, স্বর্গ, চন, কু্য্য সমস্তই বিছ্বামান। ২৪। ্ুরাধি- 
পতি ইন্দ্র এইবার মেই ত্রিজগতের অভ্যন্তরে একচ্ছত্র সম্রাট হইয়া নানীরূপ 
বিভূতিভোগে সমযযাঁপন করিতে লাগিলেন। কিয়ংকাল পরে তাহার এক 

পুত্র জন্মিল, তাহার নাম কুন্দ। এই পুত্র মহাবলবী্ধ্যশীলী | ২৫1 ক্রমে 
বিশেষ লুখ্যাতির লহিত ইন্র তথায় রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন | 
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তাহার আফুঃশেষ হইল, তখন তিনি নিজ দেহ বিসর্জন পূর্বক স্নেহশ্ন্ত প্রদীপের 

হায় নিব্বাণ-প্রাপ্ত হইলেন । ২৬। তাহার নির্বাণলাভের পর তৎপুত্র কুন্দ 

ব্রিলোক্যের অধিপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তীঁহার একটিমত্র পুত্র জন্মিল। 

তিনিও যগাপময়ে আয়ুঃশেষে পরমপদ প্রাণ্ড হইলেন । ২?। কুনের যিনি পুর 

হইলেন, তিনিও পিতৃবৎ রাজ্যপালন পূর্বক পুল্রোৎপাঁদন করিলেন। শেষে যখন 
তাহ।র আঁয়ুঃশেষ হইল, তখন তিনি পরমপদ লাভ করিলেন । ২৮ 

হে সুন্দর বিদ্ভাধর ! এইপ্রকারে ইন্দ্রের সেই কল্পিত রাজ্যে তাহাঁরই পুক্র- 

পৌন্রগণ রাজা হইয়া আসিতেছেন। ক্রমে সহস্র পুকষ বিগত হইয়াছে) এখনও 

সেই ইন্দ্রের বংশধরেরাঁই উত্তরোত্তর রাঁজ] হইয়া সেই রাজ্য ও ধশ্ব্ধ্য ভোগ 

করিতেছেন। ২৯। গে ত্রসরেণুর মধ্যে সেই যে সঙ্কল্প-কল্পিত জগৎ বিদ্মানঃ 

তাঁহাঁতে এখন 9 ইন্দবংশপরগণই ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইয়! ইন্দ্রের হ্তাঁর রাজ্য শাসন 
করিতেছেন । জাঁনিবেত_সেই আকাশমধাস্থ সৌরকরপৃত ত্রসরেণু ক্ষত বা 
বিগলিত হইয়া! গেলেও সেই যে ইন্দ্ররাজ্য, তাহা এখনও বিলোপপ্রাপ্ত হয় 
নাই। ৩০ 

ত্রয়োদশ সর্গ সমাগু | 

চতুর্দশ সর্গ 

ভূমুণ্ড বলিলেন, যে ব্রসরেণুর মধ্যস্থ জগতের কথ! বলিলাম, জগতে 

ইন্দ্রের বংশধর একটি স্দ্গুণসম্পন্ন রাজা একদ1 স্ুরাঁধিপত্যে প্রতিঠিত 

হইলেন। সেই জন্মই তীহাঁর শেষ জন্ম। এী দেহের বিলয় ঘটিলে তাহাকে 

আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না; তিনি একেবারেই নির্ধাণপদ প্রাপ্ত 

হইবেন। বৃহস্পতি তাহাকে উপদেশ দিয়ীছিলেন, সেই উপদেশবলে তীভাঁর 

আত্মসক্ষাৎকারজ্ঞাঁন উৎপন্ন হইয়াছিল । ১-২। এ্ঁরাজ1 বিদিতবেপ্ত হবিরভোজী 
অমরকুলের অবীশ্বর ছিলেন ৷ তিনি ইন্দ্রবংশে রাঁজা হইয়! সর্ব্দ] কেবল যথাঁলব্ 
কার্ষ্ের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ত্রিভুবনে তাহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত 
হইফা। ৩ 

প্লান মময়ে দানিবদিগের সহিত তাহার সংগ্রাম বাধিল। সেই যুদ্ধে 
ান্ম্দল পরাভূত হইল। অনস্তুর অক্তানোতীণণ দেবরাজ এক শত যজ্ঞের 
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অনুষ্ঠান করিলেন। ও। পরে কোন কার্ধ্যব্যপদেশে তিনি মৃণালতভ্তব গর্ভে 

বাস করিতে লাগিলেন । সেই স্ুপ্স মুণালতন্তর গর্ভে থাকিয়াও সংগ্রামে জয় কিন্বা 

পরাজয় প্রভৃতি অশেষবিধ ঘটনার অন্থভব তিনি করিতে লীগিলেন। ৫। এ 

দেবরাজ পরম জ্ঞানী। কোন সময়ে তাহার ইচ্ছা হইল, আমি বিধিমত ধ্যানমগ্ন 

ইয়া ব্রহ্মতত্ব দর্শন করি । ইচ্ছামাত্র তিনি একান্তে মমাসীন হইয়া! ধ্যানযোগে 

তাহাই দর্শন করিতে লাঁগিলেন। ৬। তাহার বাঁহ ও আভ্যন্তর বিক্ষেপের 

াবতীয় হেতু তিনি বিসর্জন করিলেন । তাহার বুদ্ধি প্রশীস্ত হইল। যিনি 

্বশক্তিণালী ও সর্বদ্রব্যময় পরব্রহ্গ, তাহাকেই তিনি দর্শন করিতে 

নাগিলেন | ৭। সেই ধ্যানমগ্র ইন্র তখন দেখিলেন-পরক্রহ্গ সর্বময়; তিনি 

কল বস্ততে বিরাজমান ; তাহার অসংখ্য হস্তপদ সর্বত্র স্ুপ্রসারিত ; তার 

স্তক, মুখ ও চক্ষু সর্বদিকেই বিরাজিত ; তীঁহার শ্রবণেন্ডিয়ের সংখ্য। নাঁই | ৮ 

সেট পরব্রহ্গ সর্ধস্থান ব্যাপিয়া শোঁভমান ৷ তাহাতে যে সমস্ত ইন্দ্রিয় আছেঃ 

গহদের রূপাদি বিষয় গ্রহণের কোনই সীমর্ঘ্য নাই ; অথচ সর্বেন্িয়ের রূপাঁদি 

বষর-গরহণের নিখিল শক্তি তীহাতেই বিস্তমান। তিনি সর্বত্র 'অনীসত্ত, অথচ 

উনিই সকলের ধারণকর্তী ; তিনি নিগুণ অথচ সগুণ। চরাঁচর যাবতীয় 

টুতগ্রামের অন্তরে বাহিরে তিনি সদা অধিঠিত। ৯-১০। হিলি অতীব স্থক্ম) 
চাজেই তাহাকে বিদ্বিত হওয়] অসপ্তব। তিনি দৃরস্থ হইলেও সমীপস্থ চন্দ্র 

্ধ্যরূপে তিনি সর্বত্রই বিরাঁজিত এবং পৃর্থীরূপে সর্বত্রই তাহার অধিষ্ঠীন। 

তনি পর্বতাঁকারে সকল স্থানেই প্রতিভাত এবং সাগরাকাঁরে সর্কত্রই 

স্থিত । ১১-১২। সর্বাত্র সর্বপদার্থের াররূপে তীহর অধিষ্ঠান। আকাশরূপে 

্কত্রই তিনি বিরাঁজ করিতেছেন। তিনি সংসাররূপে- এই বিশাল জগদাকারে 

র্বত্রই অধিষ্ঠিত। ১৩। তিনি সর্বত্র মোক্ষরূপে বিরাজমান, আছ্য চিদাকারে 

তনি শ্ফুরিত এবং সকল পদার্থের রূপধারণ পূর্বক অবস্থান করিতেছেন ;) অথচ 

এ দকলের কিছুই তাহাতে নাই; তিনি সর্ব-বিবর্জিত | ১৪। ঘট? পট, অগ্নি, 

1য় বৃক্ষ, ভূধর) সাগরে ভিনি আছেন, পটে আছেনঃ অনলে আছেনঃ অনিলে 

সাছেন, ভরু, গিরি) আকাশ কোথায় তিনি নাই? ? সর্বব্রই তাহার বিছ্মানত তা 

দখিতে পাওয়া যাঁয়। ১৫ 

এইভাবে পরবন্ধের স্বরূপ দেখিতে দেখিতে দেবরাজ ইন্দ্র সেই সুস্্ম পরমাণু- 
্ভেই নানাবিধ প্রাণীর নান! চেষ্ট! ও স্বর্ম-নরকাদিসন্কুল ত্রিভূবন প্রত্যক্ষ করি- 

লন। ১৬। আবিউাঁব ও তিরাভাব-কালাত্মক চিন্মক্-আত্মার গর্ভেই খরচের 
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মধ্যস্থ তীক্ষত।র ন্যায় এবং আকাঁশস্থ শূন্যতার ন্যায় এই ব্রিভুবন শোঁভম1ন। ১৭। 

জীবভাব-শৃন্ট বিশুদ্ধ জ্ঞানে এইরূপ ব্রহ্মদাক্ষাংকার কাঁতে করিতে ইন্দ্র ক্রমে 

ক্রমে ধ্যানমগ্র হইয়। পড়িলেন। ১৮। তৎপরে তিনি ধ্যানযেগে সমস্তই একমাত্র 

রঙ্গে দর্শন করত মনে মনে ভাঁবিতে লাগিলেন, _-এ স্থষ্টি আমারই । ১৯। এই- 

প্রকার ভাবিতে ভাবিতে ইন্দ্র প্রথমে পাতাল হইতে স্ব্লোকান্ত সর্বত্র পরিভ্রমণ 

করত শেষে ইন্দ্রলোৌকে আসিয়! উপস্থিত হইলেন এবং তথায় ইন্্রদর্শনে স্বীয় ইন্দ্র 

ইত্যাকার অহং-সংস্কারের উদ্বোধনে, স্বয়ংই ইন্্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ইন্ত্বলাভের 
পর তিনি নাঁনা বৈচিত্রযপূর্ণ এই ত্রিজগৎ শাঁদন করিতে আন্ত করিলেন । ২০ 

হে বিদ্যাধরগণশ্রেষ্ঠ ! দেই দেবরাজ পূর্বতন ইন্দ্রের বংশে সঞ্জাত হইয়া 
অগ্যাপি সেই ভাবেই অধিষ্ঠিত আছেন । ২১। সেই যে তিনি মৃথালস্যত্রে আ.শ্রর 

গ্রহণ করিয়াছিলেন, জ্ঞ।নযোগাভ্যাঁস বশতঃ সে ঘটন| তাঁহার স্বৃতিপটে জাগরূক 

আছে | ২১। ত্রপরেথুর মধ্যস্থ ইন্দ্র আঁর মুণাঁলশ্ত্রের মধ্যস্থ ইন্দ্র, এই যে উভয় 

ইন্দ্রের উল্লেখ করা গেল, এই আঅশকাঁশমধ্যে রূপ শত সহ ইন্দ্রের তীরূপ শত 

সহঅ ঘটন| চলিয়। গিয়াছে এবং এই বর্তমান সময়েও চলিতেছে | ২৩-২৪। যখন 

যোগভূমিকাগুলি ক্রমে ক্রমে সমস্তই অধিগত হয় তখন ব্রঙ্গপদ অর্ধসাক্ষাকৃত 
অবস্থায় সমাগত হইতে থাকে । এই যে অতিধীর্ঘ মীয়ান্দী দৃপ্তরূপ তরঙ্গ- 

ভঙিমায় চঞ্চল হইতেছে, ইহাও তখন পেই ব্রহ্ষপদের অনুভূতির দিকে অগ্রপর 
হইয়া শনৈঃ শনৈঃ সেই সত্যস্বরূপ পুর্ণলোকে দম্পূর্ণ বিলীন হইয়া যাঁয়। ২৫-২৬ 

হে নিক্ষলুষ! আত্মদর্ণন ঘটলে মীয়ার বে এইভাবে মূলে চ্ছেদ সাধিত হয়ঃ 

ইং1 বড় একটা বিষ্ময়ের বিষয় নহে । মায়র উদ্ছৰও আকম্মিক দেখ! যায়; 

কাঁরণ, বান্ুবিক ততো মায়! নাই অথচ যে কোঁন সময়ে যথা তথ! হইতে মায়ার 

আঁবিত্ভীব ঘটে । মায়ার যেমন আবির্ভাব ঘটে, অমন উহা! দৃষ্টিপথের পথিক 
হুইয়] প্রকাশ পাঁয়। মেঘ হইতে বেরপ বৃষ্টি, অহন্তাঁবরূপ বৈচিত্র্য হইতেই তজ্রপ 

এ মায়ার উদ্ভব । যণ্দ তত্বৃষ্টি দ্বার! স্বরূপনির্বাচন করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাঁয়। 
তাহা হইলে রৌদ্রতাপে হিমবিন্দুর হ্টায় তৎক্ষণাৎ উহ1 বিনাশ পাইয়া 
থাকে । ২৭-২৮। ব্রহ্গ সর্বসান্ষিভূত এবং পরমার্থ-দর্শনে সর্ববিধ বিকল্পবিহীন ? 
এই জন্য অহস্তাববশে বিতত মানস বিকল্প বা ইন্দরিয়বিকল্প কিছুই তাহাতে নাই। 

এইভাবে বিচাঁর সহকণরে সমস্ত শেষ করিলে, পরে যাহা অবশেষ থাকেঃ তাহাও 

অচকাশ ও চিদ[ভাসম্বরূপ তিন অন্ত কিছুই নহে। ২৯ 

চুদুশ দর্গ সমাপ্ত 



পঞ্চদশ সর্ 

ভূমুণ্ড বপিলেন»_হে বিদ্তাধর! “আমি” “তুমি” ভাব যেখানে বিদ্ুমাঁন, পূর্ব্ব 
হইতেই তথায় গং বিরাগ করে। এই জন্য পরমাণু ও ত্রসরেণু এই ছুইয়ের 
নধোও ইন্দ্রের জগংপ্রকাশ ঘটিগ। ১। এই জগদ্ত্রান্তি আকাশ-নীলিমার ন্যায় 
সমুদ্ভূত; অহংভাব ইহার যূল। যিনি অহন্ভাবাভিমানী আম্মা” পণ্তিতদিগের 
নতে তিনিই এই ত্রিজগতের মূল কারণ বলিয়া নিরূপিত। ২। অইস্তাব যেন 

হুগ্গ বজ; পেবীন্স ব্রক্ম-গিরির অকাশ-বনে ব।সনারসে পরিষিক্ত হয়; তৎপরে 

তাহা হইতেই এই জগন্তকর আবধির্ভান ঘটে। ৩। এঁযে নক্ষত্রসমূহ দুষ্ট হয়, 

উহ।রাই দেই জগন্তরুর পুষ্পসমূহ ) মেঘ-নীহ|রিকণময় পর্বতরাঁজি উহার পঙ্লপব- 

দল) নদীসমূহ উহার শিরাঁপংক্তি এবং বাপনামূলক ভোগরাশি উহার ফল- 

সমষ্টি। ৪1 অহন্তাব যেন সলিল; এই জগং সেই লণিলের স্পন্দন । চিতের 

চমংকীরিতা উহীর মধুরিম1;) পরপর বাসন।-বিস্তার এ অহন্তাবরূপ সলিলের 

স্প“রূপ জগন্তরঞ্গমালা? দ্রব পদার্থ। ৫। তারকসমূহ এ অহন্তাব-জলের বিন্দু 
রাজি; অনন্ত গগন উহার অপীম.খাতি; এবং আবির্ভাব ও তিরোঁভাঁব এ 

অহন্তাবরূপ জলাশয়ের ঘোর আবর্ত। পর্বভশ্রেণী উহার তরক্গ-বুদ্বুদাবলী ) 

এ জগতে যত জীব বিদ্যমান, তাহারা উহার আলেখ্য-চিহ্ববৎ রেখারাজি; চনত 
ও সৌরালোকসমুহ উতর ফেননিকর ; এই বন্ধাণ্ড এ অহস্তাবরূপ জলাশয়ের 
বুদনুদমাল1 | ৬-৭। এই জলাশয়ের উপর একটা বৃহৎ সেতু আছে, উহাকে 
মোহসেতু বলে। এই সেতুই মুক্তি-নগরীতে প্রবেশের অন্তরায় । এই যে ভূভাগ 
দৃষ্ট হইতেছে, ইঠ এ অহস্তাব-জলাঁধারের পক্কপিণ্ড। চিদাভাদক জীব সকল এই 

জলাশয়ের বাসনা। পবনম্পন্দনের স্তায় এ অহন্তাব কদাচিৎ অনুভূত হয়, 
'আাধার কখন কখন বা ছুর্ক্য হইয়! পড়ে। ৮-৯। তোমায় স্প্টই বলিয়াছি যে, 
এই অহস্তাবই জগৎ। অপিচ, এই অহস্তাব যেন একটা পগ্ম; ইহার গন্ধকেই 
তিমি জগৎ বণিয়! জানিবে। ১০। বায়ু ও বাঁযুস্পন্দ যেূপ পরম্পর ভিন্ন "নহে, 
তত্ধপ অহস্তাব ও জগৎ পরম্পরে অভিন্ন। উভয়ে একই পদার্থ। দ্রবত্ধ যেরূপ" 
ঈলের এবং উষ্ণত্ব যেরূপ অগ্নির; তদ্ধপ এই জগগ্ভাব অহস্তাবেরই। জগৎ ও 
অহস্তাৰ এই উভয়ের মধ্যেই উভয় বর্তমান । ১১। এই অহন্তাঁব ও জগৎ পরম্পর 
পরস্পরের নহায়তাতেই প্রাছুভূতি) ইহারা উভয়ে আধার ও আধেয়আবে 
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পরিব্যক্ত । ১২। যে ব্যক্তি তত্বচ্ঞান লাঁভ করত বাহ্ বস্তপমুহের অভাব ছ্বা৪। 

জগতের বীজভূত অহন্তাবের ক্ষালন করিতে দমর্থ, জল-সহযোগে যেরূপ চিত্র 

ধৌত করে, তিনিও তদ্রপ এই জগৎমূলকে ধৌত করিতে পারেন । ১৩ 

স্পষ্ট কথা এই যে, অহং বা হং নামে কোন বস্তই নাইও সুতরাং এই যে তং 

অহংভাঁব, ইহও কিছুই নহে। উহা শশশৃঙ্গবৎ অলীক পদার্থ। ১৪। ব্রহ্মপদ 

অতীব বিস্তত ও অনন্ত; তাহাতে নঙ্কল্পের লেশমাত্র নাই; অহস্তাবেরও 

কোন বীজ নাই, সুতরাং এ অহন্তব_অবস্ত অন্য | ১৫। লৌকিক ব্যবহারে 
সম্ভবপর হইলেও উহার হেতু কিছুই নাই। বন্ধ্যার পুল্র যেরূপ অলীক, ইহা 
তদ্দপ অলীক বস্তু । অহন্তাব কোথাঁও নাই ; যখন উহ! নাই, তখন জগতের 

অস্তিত্ব কোথাও নাঈ। এ জগতের অভাবই যখন সিদ্ধ, তখন যে বংকিঞ্চিদবশিষ্ট, 

তাহাই চিন্ময় নির্বাণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সেই জন্য বলিতেছি, তুমি শান্ত 

হও__লুখে অবস্থিতি কর । ১৬-১৭। এখন বুঝিয়া দেখ, এরূপ যুক্তিযোজনায় 

এই জগৎ ও অহস্তাব ছুইয়েরই অভাব প্রতিপাদিত হইল। স্ৃতরাং বাহিক 

রূপের কথাই বল, আর মনের কথাই বল, কিছুই ততোম।র নাই। বাহার 

অভাব, তাহার একেবারেই অভাব) স্থুতরাং অবশিষ্ট কেবল তুমিই ৮ 
তুমিই শান্তভাবে আধঠিত। হে বিদ্য।বর ! তোমার সমীচীন জ্ঞানলাভ হইয়াছে, 

সাবধানে থাক, আর কদাচ মিথ্যা ভ্রান্তি অঞ্জন করিও না । জানিও-- 

তুমি কল্পনাকণুষ হইতে সম্পূর্ণ নির্দুক্ত ;--তুমি শুদ্ধ, শান্ত, শিবময়, নিত্য ঈশ্বর । 
এই আকাশ অধ্যারোপক্রমে ভূধরবৎ হইয়া উঠে, আবার অপবাদক্রমে এ জগৎ, 
প্রপঞ্চ পরমীত্মবৎ হঙ্ষম আঁকীশরূপে প্রতিভীত হন । ১৮-২০ 

পঞ্চদশ সর্গ সমাগ। 



যৌড়শ সর্গ 

ভুষুণ্ড বলিলেন,__আঁমি এই পর্যন্ত বলিবাঁর পর নেত্রপাঁত করিয়। দেখি 
বিদ্যাধরপতি সম[বি-মন্ন হইয়|ছেন; তাহার বাহৃপ্ঞান অন্তহিত হইয়1 গিয়াছে ।১। 

ধীরূপ দেখিন! তাহাকে প্রবুক্ধ করিবার জন্ত আমি পুনঃ পুনঃ যত্রপর হইলাম) 

কিন্তু সে বন্ধে কোন ফল দিল না) বিষ্ভাধরপতি কোনমতেই প্রবুদ্ধ হইলেন ন1। 
তিনি তখন পরম নির্বাণপণ প্রাপ্ত হইলেন। ২। ততৎ্কালে বাহ্ৃষ্তবিষয়ে 
তাহার আর দৃষ্টি নাই। আমি বেটুকু উপদ্দেণ প্রদান করিলামঃ তাংাতেই তিনি 

পরমপদ লাভ করত কৃতীর্ঘ হইলেন। তাহার জন্য আমাকে আর বিশেষ যত্তু- 

স্বীকার করিতে হইল না। ৩ 

তখন বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন) হে রাম ! এই জন্য 

আমি বলিয়[ছিলাম বে, জলে তৈশ্লবিন্দু পতিত হইলে যেমন তাহ! দর্ধত্র বিস্তৃত 

হয়) তব্দূপ শুদ্ধ ম্থনির্মন চিন্তে উপদেশ দিলেও তাহা প্রশ্থত হইয়া পড়ে অর্থাৎ 

তাদৃশ উপদেশ সহজেই ফলোপধায়ক হয়। ৪। অহন্তাব বলিয়া কোন একটা 

বন্ধ নাই) সুতরাং তুমি আর চিন্তমন্দিরে অলীক অহন্তাবন! পোষণ করিও না। 

বাহাতে শান্তিস্থখ প্রাপ্ত হওয়! যায়, ভাহারই জন্ত যত্রণীল হও। ইহা ছাঁড়। 
তোমাকে আর কি উপদেশ দিব? জানিও১__ইহাই শ্রেষ্ঠ উপদেশ। ৫। মস্থণ 

মুকুরের উপর যদি নির্মল মুক্তাফল স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে তাহ যেরূপ 

গড়াইয়! গড়া ইয়া! পড়িস্না] যায়, এই শ্রেষ্ঠ উপদেশ তদ্দপ অভব্য অধম লোকের 

হয়ে প্রবিষ্ট হইলে নষ্ট হইয়া থাকে; ফল কিছুই হয় না। ৬। ্ুর্যকান্তমণির 
উপর সৌরকিরণ পড়িলে তাহা যেগন অগ্থি উদ্গিরণ করে, এই উপদেশ তন্রপ 

যখন ভব্য সত্য পুরুষের চিত্তে পতিত হয়, তখন তাহাঁর হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবিষ্ট 

হইয়। দৃঢ়ভ।বে নংলগ্ন হয়ঃ তাহাতে বিচার উপস্থিত হয়) সে বিচারে মৌহ্- 
নাশক অগ্নি উদ্গীর্ণ হইতে থাকে | ৭| ছুঃখ যেন কণ্টকাঁকীর্ণ শান্সলী তরু। 

একমাত্র অহন্তাবনাই উহীর বীজন্বরূপ। মমত্বভাব উহার মূল-ক্ধাদি ॥ এই 

সমস্ত হইতেই অঙ্গরাগাঁদি কত শত শাখার উদ্ভব হয় । ৮ 

রাঁমচন্দ্র বলিলেন, হে খষিগ্রবর ! এ প্রকার তত্বজ্ঞান যে ব্যক্তির নাই) 

তাঁদুশ লোকও ত দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে । সুতরাং একমাত্র তত্ৃজ্ঞানই যে দীর্ঘ- 

জীবিত্বের কারণ, এরূপ নিয়ম অব্য নাই। ধাঁহাঁরা বছুদিনকৃত অঁভ্যাসবলে 
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চিগুদ্ধি লাভ করিয়ণছেন, স্বল্নমাত্র উপদেশনাীনেই অভয়জনক পরষপদ তাহাদের 

করতলগত হয় । ৯-১১ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, _পক্ষিশ্রেষ্ঠ ভূষুগ্ড জীবঘ্ক্ত; তিনি আমাকে পুর্বকথিত 

বৃত্তান্ত সকল বলিয়! মৌনভাঁব ধাঁরণ করিলেন; বোধ হইল, যেন জলদপটল 

ধম্যযুক পর্বতে প্রতিভাত হইল। ১২। হে রাম! দেই জীবুক্ত ভূষুণ্ড কাঁক এবং 

তদ্বর্মিত সেই বিগ্ধর, এই ছুইয়ের সঙ্গেই পরে আমি খ্দায়-সপ্তাষণ করিল[ম) 

তৎপরে খাঁষকুল-পরিশোভিত আশ্রমে প্রত্যাবৃন্ত হইলাম । ৯৩। হে রাম! 
উপদেশবলে বিগ্ভাধরের থে প্রকারে আশু তব্বজ্ঞানের প্রক।শ হইয়াছিল, তাহার 

প্রসঙ্গ উত্থাপন পূর্বক ভুধুণওড কাঁকের উক্তি-প্রত্যুক্তি ত্বখসকাঁশে এই আমি 

প্রকাঁশ করিয়! কহিলাম | ভূষুণ্ডের সঙ্গে আমার পাঙ্গাংকাপাদি কেবল অল্প- 

দিনের কথা নহে, সে সময় হইতে অগ্ভাবধি প্রায় একাদশ দিব্য ঘুগ সমতাঁত 

হইল। ১৪ 
ষোড়শ সর্গ সম।প্ত। 

সণ্ডদশ সণ 

শ্রীবশিষ্ঠ কহিলেন,_হে র1মচন্দ্র ! যে ইচ্ছ। শুভাশুভ ফলের জনয়িত্রী, য|হাতে 

মংসারফল জন্মায়, অংস্তাব পরিত্যক্ত হইলে অন্তরেই তাহা উপশান্ত হ্ইয়৷ 
থাকে। ১। অইস্তাবের অভাববোধ অভ্যাস করিতে হয়; পুনঃ পুনঃ অভ্যাস 

করিলে লোষ্ট, প্রস্তর ও কাঞ্চন সর্বত্রই তুল্যজ্ঞ।ন জন্মিরা থাকে । পরে দংসার- 

রোগের অবপান হয়, আর কদ।চ সংপার-ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতে হয় না। ২ 
পরমাত্মজ্ঞান অগ্রিচুর্ণ বা বারুদস্বরূপ ; তাহাতে অগ্নিসংবোগ হইলে, 

তাহার প্রভাবে এই অঠভাবাদি দৃশ্ত পদার্থসমৃহ ভস্মীভূত হইয়া যায়। 
যত কিছু দৃণ্ত পদার্থ আছে, এই দেহ্যন্ত্রও তন্মধ্যে অন্ততম ; নলীকাস্ত্রে 
মধ্যস্থ অগ্নিচূর্ণে বহি সংযুক্ত হইলে ত্দন্তর্গত পাঁষাণগুলিকাদি যেরূপ কোথায় 
চলিয়া যায়, তদ্দপ এই দেহযন্ত্র পরমাত্তস্তানের উদয়ে অহস্তাঁব হইতে মুক্ত হইয়! 
তাহা হইতে বহুদূরে প্রস্থান করে। অহস্তাবের অভাবভাবনায় চৈতন্ত- 
জ্যোতি 'প্রতিবিশ্বিত হয়) তাহার প্রভাবে অহস্তাবরূপ নীহাররণজি কোথায় 
যেন উঠিয়া সহসা বিলীন হইয়া! পড়ে । উল্লিখিত চৈতন্তাজাতিতে আহম্ঞখনরস 
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শুফ হয়; তাহাতে শরীররূপ পত্র বিবর্ণ হইয়া যায়। পরস্ত এ অহস্ভীব- 

রদ তখন যে কোথায় প্রস্থান করে, তাহ! বুদ্ধির অগম্য | ৩-৭। অহম্তাবের 

অভাবভাবন1 যেন সৃুর্যরশ্িস্ব্ূপ ; উহা! যখন শরীরপত্র হইতে অহস্তাবরপকে - 
শুষ্ক করিয়। ফেলে, তখন তাহ। পর্ভাগ ব। ব্রহ্গরূপত লাভ করিয়! থাকে | ৮ 

দেহ যেন বটবীজ; উহা! শয্যা, গঙ্ক, গিরি, গৃহ, আকাশ, জল স্থল, 

যেখানেই থাকুক,_ স্থৃল, সুক্ষ, নিরাঁক1র, রূপান্তরিত, নি্রিত, জাগরিত, ভন্মীভূত, 

গৃহীত, স্থানান্তর-নী'ত, নিমগ্ন, দুরস্থ বা নিকটস্থ যাহাই ন| কেন হউক-_অন্তরে 

অহন্তাবরূপ অঙ্কুর রাখিয়। তাহ। হইতে সংসারাখ্য শাখা-প্রশাখা ক্ষণকালমধ্যেই 

প্রকাশিত করিয়! থাকে | ৯-১১। অহম্তীবকে বটবীজ বলিয়া! বর্ন করা যায়। 

কারণ, এই বীজের মধ্যেই তো দেহাকার বৃহৎ বৃক্ষ বর্তমান । ১২। এই বুক্ষই 
যেখানে সেখানে সংসারাখ্য শাখা-প্রশাখ| বিস্তারিত করিয়। থাকে । বীজ- 

গর্ভেই শত শত শাখা, পত্র ও পুষ্প-ফল-সমৃদ্ধ তরু শোভমাঁন । ইহ! যেরূপ প্রত্যক্ষ, 

এই নিখিল 'প্রপঞ্চজ্ঞানযুত শরীর বে সুক্্ম অহস্তাবের অন্তনিহিত, তাহাঁও তদ্রপ 

জ্ান-নেত্রের বিষয়ীভূত। যিনি তত্বজ্ঞান লাভ করত চিদাকাঁশকেই নিজের স্বরূপ 

বলিয়! স্থির করেন শরীর বিস্বমীনেও অহন্তাবের সন্ত তাহার থাকে না; সে 

ব্যক্তি 'জীবমুক্ত,_বিদেহ-মুক্ত হইয়। থাঁকেন। অলীক অহস্তববীজ তীয় 
রক্মজানরূপ মহাগ্রিতে ভম্মীভূত হইয়া যাঁয়3 কাজেই সে বীজের গর্ভ হইতে 

আর কদাঁচ সংসারতরু জন্মিবার সম্তাবন1 থাকে না । ১৩-১৪ 

সপুদশ সর্ণ সমাপ্ত । 

অফীদশ সর্গ 
শ্রীবশিষ্ঠ বলিলেন,_হে রামচন্দ্র! মৃঢ় ব্যক্তিরাই বলিয়া! থাকে যে, মৃত্যু 

ঘটিলেই মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাদি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের ও কথা 

সম্পূর্ণই অলীক । পগ্ডিতদ্রিগের মত এই যে, যত দিন পুর্ববভীবের বিস্মরণ ও 

হদ্ভোগাদৃষটক্ষয় না হয়) তাঁবৎকাল যে সম্বল্লান্তরের দৃঢ়রূপে স্থিতি, তাঁহাঁকেই 
মৃত্যু বলে। ১৯। তোমার দমক্ষেই দেখ, এ মেরু, মন্দর আদি ভূধররাঁজি জল- 
বিদ্বিত শৈলজাঁলবৎ অলীক হইলেও যেন দিজ্ারুত-যোগে সমস্তাৎ(বিঘৃর্ণিত 

হইতেছে। একই প্রকার ভোগাদৃষ্ট লস্ট! যাহারা বর্তমন, ডান অস্তরে 
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অনন্ত'সংদার-পরম্পর! কদলীত্বকৃবৎ পর পর সমাকাঁরে একত্রীভূত আর যাহারা 

ভিন্নাকার ভোগাদৃষ্টশালী, তাহাঁদিগের সংদারসংস্থান তানৃশ নহে) তাহা শুন্তে 

শৃন্যাকীরেই বিরাজ করে। ২-৩ 

শ্ীরামচন্ত্র বণিলেন,_ভগবন্! আপনি কহিলেন, এ দেখ, তোমার 

সন্দুখে মেরু প্রভৃতি পর্বত যেন বাসুবেগে ঘৃর্নিত হইতেছে । আপনার এ 

কথাঁর তাঁৎপর্যয কিঃ আমার বোধগম্য হইল ন1। ৪ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, _বীজগর্ভে যেরূপ বিশাল বৃক্ষ বিদ্যমান, প্রীণের মধ্যে তদ্রপ। 

চিত্ত এবং চিন্তমধ্যে এই বিশীল বিচিত্র বিশ্বপ্রপঞ্চ বিরাজমান । নদীজল 

স্বভাবতঃ তরল; ভাঁহ! যেৰপ মাগর-সলিলে মিশিয়1 যাঁয়, তদ্রপ জীবের পঞ্চত্ব 

প্রাণ্তির পর তাহার প্রাণৰ1ধও গগনতলম্থ মহাবাধুর সঙ্গে মিলিত হয়। ৫। 

গাঁণবাধু নংকালে গগনে বায়ুবেগে পরিচালিত হয়, তখন উহাদের অন্তরালে 

স্কপ্লময় জগৎ দকলও সমন্তাৎ সঞ্চরণ করিতে থ।কে | ৬-৭। জ্ঞান-দৃষ্টিযোগে 

স্পষ্টই আমর উপলব্ধি হইতেছে, অখিল দিগবলয়ই সঙ্শ্লাম্মক অনন্ত জগতে 
প্রাণ-বাঁযুময় অ[কাশ-বারু দ্বারা পুর্ণ। "আমার গ্যায় তুমিও জ্ঞাননেত্র বিক্করিত 
করিয়! দেখ, দেখিতে পাইবে, _এ& সঙ্করময় বিশ্বপ্রপঞ্চে মেরু-মন্দরাদি ভূধরশ্রে্ট 

সকল অহনিশ ঘুণিত হইতেছে ।৮-৯। টৈল যেরূপ তিলমধ্যে প্রগাঁ়ভাবে 
সংশ্লিষ্ট, অ।কাখ-বাঁধুর অভ্যন্তরে তদ্রপ প্রাণবায়ু, প্রাঁথবাধুর অন্তরালে মন এবং 

মনের অন্তরালে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ বিরাজমান ১০। গগনপ্রার মনোময় 

প্রাণবারু যেরূপ গগন-বাঁযুর বেগহরে সমন্তাৎ পরিচালিত হয়, জাঁনিবে+_ 

তাহার অঙ্গীভূত জগৎপুঞ্জও তদ্দপ পরিচালিত হইয়া থাকে । ১১। এই জগন্রয় 
ম্বেদজাদি চারিপ্রকার প্রাপিপুঞ্জে পর্ণ এবং ব্যোম ও ক্ষিতি প্রভৃতি দ্বার] যুক্ত 

হইলেও প্রকৃতপক্ষে কোনই পদীর্থ নহে; ইহার বস্তত্ব না থাকিলেও ভ্রাস্তিবশে 
পুষ্পার্দির সৌরভবৎ ইহ! সর্বত্রই সঞ্চরণশীল বলিয়া! অনুমিত হয় । ১২ 

হেরাম! স্বপ্রদৃষ্ট নগর-দযূহ যেরূপ অলীক, এই স্কল্পময় জগতপ্রপঞ্চ তদ্দপ 
অলীক,ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু এই জগংপুঞ্রের অলীকত্ব জাননেত্রেই 
লক্ষিত হয়? বাহা-দৃষ্টিতে উহ! দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৩। শী জগজ্জাল 

 গ্রগন অপেক্ষাও হ্ক্সতম এবং পর্ত্র নিরন্তরই উহা! বর্তমান। কিন্তু কল্পনা 

'হইতে সঞ্জাত বলিয়া উহার কিছুই নহে? সুতরাং সম্পূর্ণই অচালিত । ১৪। 

বায়ুগুত শৃন্টময় সৌরভ যেরূপ সর্বত্র চাঁলিত হয়, এই শৃশ্তস্বরূপ জগজ্জালও তত্দপ 

চার্বিত হইতেছে । ঘটাদি পাত্র স্থানান্তরে নীত হইলেও তন্মধ্যস্থ আকাশের 
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খেরূপ বিপর্ধ্যয় ঘটে না, তদ্রপ এই ব্রিজগত্ত্রমময় চিত্তের ম্পন্দনাদি হইতে 
থাকিলেও আত্মার স্পন্দন নাই, তিনি নিশ্চলভাবেই বিরাজিত। মৃত ব্যক্তিদিগের 

নিকট এ জগং কেবঙ্গ সন্কন্পময় বলিয়। যেরূপ অলীক ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

তদ্দপ তোমার দৃষ্ট জগৎও অলীক বলিয়াই বুঝিবে। জগৎ বলিয়া এই যাহ! 

স্মুদিত হইতেছে, উহ] কেবল অলীক ভ্রম ব্যতীত অ।র কিছুই নহে। পরন্ এ যে 

ভগঘরত্রম, উহ্বারও প্রকৃতপক্ষে উদয় বা লয় কিছুই নাই। যে সময় জ্ঞাননেত্র 
উন্নীলিত হুইবে, তৎকালে এ ভ্রমই আবার ব্রহ্মবপ বলিয়া! বিবেচনাস্থল 
হইয়া] দড়াইবে | ১৫-১৯। এ জগত বাস্তবপক্ষে ত্রান্তিসষ্কুল; তথাচ উহাকে 

যদি তুমি সমুদিত বা আকাশবায়ুবেগে পরিঢাপিত হইতেছে বলিয়া মনে কর, 

তা] হইলেও তরণীনধ্যস্থ আরোহিগণ যেরূপ নৌক।র চলন অন্রুভব করিতে 

অসমর্থ, তদ্ধপ জীবকুল পৃথিবীন্থ হইলেও উহার ম্পন্দনাদি লক্ষ্য করিতে অক্ষম । 

চিত্রণ-পটু ব্যক্তি সাঁধারণ কাষ্ঠন্তন্তে যোজনবিস্তৃত বিশাল প্রাপাদ চিত্রিত করে, 

কিন্তু উহার ক্ষদ্রত্বকল্পনায় উহ! বেরূপ ক্ষুদ্র বপিয়া অনুমিত হয়, তদ্রপ অতি 

ক্ষুদ্র পরমাণুর অন্তরালেও বিপুলত্ব কল্পনায় বিপুল জগং উপলব্ধ করিয়া 

থাকে । ২০-২২ 

মৃষিকের। রত্রগৃহে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু তাহার! যেরূপ রত্বু অপেক্ষা ধান্া দি 
দ্রব্যকেই সমধিক অভীষ্ট জ্ঞান করে এবং শিশুরা যেরূপ কনকময় অলঙ্কারাি 

অপেক্ষা মৃত্পুন্তলিক! প্রভৃতিতেই বিশেষ আদর দেখায়, তদ্রপ ক্ষুপ্রাশর 

অজ্ঞ ব্যক্তিরা ক্ষুদ্রতম দ্রব্যকেই মহত বলিয়! জ্ঞান করিয়া! থাকে । চিত্তের যে 
ইহকাল, পরকাল ও ধর্মাধন্শ্রকলের ভাবনা হয়, মৌহান্ধ জীবাত্মার অলীক 

ভ্রমবশেই তাহা ঘটে । ২৩-২৪ | এইটি ঘ্বণার আর এইটি উপাদেয়, এইরূপ 

বোধই আন্তরিক অজ্ঞ]; মনুষ্য সর্বজ্ঞ হউক, তথাপি যাবৎ না তাহার এ প্রকার 

ব্যবহারিক প্রারন্ধ ক্ষয় পায়, তাবৎ কিছু ন1 কিছু মুড়িত1 তাহার থাঁকিবেই । ২৫। 

এই জন্যই সাধারণ লোকের স্বীয় অবয়বদর্শনের ন্যায় সমষ্টি-জীবরূপ হিরণ/গর্ভনামা 

পুরুষ স্বকীয় সর্বজ্ঞতা বিদ্বমীনেও অন্তরে বিশীল জগৎ দর্শন, করিয়। 

থাকেন । ২৬ ৃ 

আত্মাকাশ শুদ্ধ ঠৈতন্যময়, অজ, অনন্ত, অব্য । তিনি সায়ারত হইয়! 
পড়েন বলিয়াই এই নিখিল জগৎ আত্মীকাশেরই অবয়বরূপে প্রকাশমান | ২৭। 
লৌহপি যদি কোনকালে চৈতন্ত লাভ করে, তবে সে দেখিতে পায়, 
তাহার অভ্যন্তরে হাক্সাকারে কর ও কৃ পরসৃতি বযগুলি বিরাজিত ঝছে। 
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এইপ্রকার দৃষ্টাস্তে বলা বাক, জীবও নিজের আভ্যন্তরীণ সংস্কারের ফলেই এই 

ভ্রমময় জগত্প্রপঞ্চ প্রত্যক্ষ করিতেছে । ২৮। মৃতপিগড বাহ্দৃষ্টিতে অচেতন 

হইলেও জ্ঞাঁনদুষ্টিতে সকল পদার্থই আম্মময় বলিয়া সচেতন) শরাবাদি পাক 

বেক্ূপ উহাব নিজের অঙ্গ বলিয়া বৌধ হয়, তদ্দপ জীবও এই জগদ্বিস্তারকে 

নিজ অক্জরূপে অবধার করিতেছেন । ২৯। এভাঁবে আরও বলা বায় যে, 
ফ্কুর সচেতন হউক অথবা অচেতন হউক, দে যেরূপ বৃক্ষ-শব্ধার্থ বৃক্ষত্বকে 

এবং দর্পণ যেরূপ বাহ্ ও অন্তান্তর দর্শনে প্রতিবিথ্ধিত ও অপ্রতিবিষ্বিত নগরে 

ভ্রীস্ত ও অভ্রান্ত দর্শনে অন্রভব ও অনন্ভব করিতে থাকে, তত্ধপ বিনি অখণ্ড 

অ্বয় শুদ্ধ চৈতন্যময় ব্রঙ্গ" তিনিই মাত্র ত্রিজগৎ দর্শন করিতেছেন | ৩৭-৩১ 

তাত! এই জগন্রয় যেরূপ কেবল অসত্য দেশ, কাল, ক্রিরা ও বস্বময়, 

এই অহন্তাব বা আমিত্বও তন্দ্রপ ; প্রকৃতপক্ষে দেখ! যায়, উক্ত উভয়ই আজম!) 

তদ্ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই হেতু অহভ্াব ও জগৎ এ ছুইয়ের স্বাতন্ধ্য 

কিছুমীত্রই নাই । ৩২। অচেতন মৃত্তিকাপিগাদি কল্পনামাত্র; তাহা দ্বারা 
উপম। দেখাইয়া আমি তোমাকে যে বুঝাইবার ষত্র করিক্াছি, তাহাতে উপমাঁর 

একাঁংশ লইয়াই উপমেয়ের সমতা অনুভব করিতে হইবে | ৩৩ | এই যে স্থাবর- 

জঙ্গমাত্মক ব্রহ্ধাও প্রত্যক্ষ করিতেছ, ইহা প্রক তপক্ষে ব্র্মস্বরূপে অতি সুক্ষ জীবেরই 

শরীর বলিয়৷ নির্দিষ্ট । সুতরাং যে সমর জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইবে, তৎকালে 

বুঝিতে পারিবে,যাহা! সকল প্রকার বিবর্ত-জ্ঞানশন্য, বিশুদ্ধ, পরম পদার্থ, 

তাহাতে পদার্থাস্তরের সংশ্লেষহীন নির্শুল হীরকের অভাভ্তরভাগের স্যার কিছুম।ত্র 

পার্থক্য নাই । ৩৪-৩৫ | মুঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিরা যে জনা বথায় যখন যে ভাবে যাদুশ 

বিকল্পজ্ঞান উদ্ভাবিত করিয়া বসে, চিন্ময় আত্মা তদর্থ সেখানে সেই সময়ে সে 

ভাঁবে নেইরূপেই বিরাজমন থাকেন । ৩৬ 

গগনে যেরূপ অঙ্কুরোদ্গম হয় না, তদ্রপ মন অটৈতন্য বলিয়া! তাহাতে 

স্বতই সন্বল্পোদয় অপভ্তব। সুতরাং দেখ। যাঁয়। মনে যে সময় চৈতন্যময় 

আত্ম. অনুপ্রবি্ট হনঃ তৎকালেই তাহাতে সঙ্কল্পোদয় ঘটে। ৩৭। অজ্ঞাঁন- 

তিমিরান্ধ চিত্তে যে যেরূপ বিকগ্নজ্ঞানই সমুদিত হয়) সকলই অপৎঃ 

চিদাকাশ অনন্ত ও সর্বপরিব্যাপ্ত, তাই সকলই চিদাকাশের,_মনের কিছুই 
' মহে। কিন্তু অন্তরে জ্ঞানোদয় হইলে কোনপ্রকার বিকল্পযোগই তাহাতে 

পরিস্ফৃরিত হইতে পাঁরে ন1। সঙ্কক্স-কল্পিত যাবতীয় অলীক বস্ত যে কখনও 

করগ্ীধোগ্য অলীক বস্তকে হদয়ম করিতে সমর্থ হয় না, ইহ! তো 
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নিশু-প্রকুতির হৃদয়েও সত্য বলিরাই উপলব্ধ হইয়! থাকে । পরন্থ প্রকৃতপক্ষে! 

যেরূপ স্বপ্নলন্ধ বস্তু, তদ্দপ টহ1 সত্যন্বর্ূপে অন্ধ ভবযোগ্য হইলেও সম্পূর্ণই অলীক । 
তাহার হেতু এই প্রত্যক্ষ কর যে, কেহ কদাচ কি স্বপ্নৃষ্ট বস্তু লাভ করিয়। 

থাকে? ৩৮-৪০| কুটস্থ সতযাস্ব! বক্ষ, বানা ও জীব, এই তিন বস্তকেই 

চিত্রিত রাঁখিরাছেন। স্তুরাং বল৷ যায়, স্বপ্নৃষ্ট বিষয় যেরূপ ্বপ্রপুর্ুষেরই বাহন, 

পরস্থ সত্য পুরুষের নহে তব্রেপ অপত্য চিত্রিত জীব, এই লঙ্কল্পময় চিত্রিত অলীক 

সংদারকে সত্য জ্ঞান করিলেও তাহ! যেবস্তত: অলীক, তাহাতে পন্দেহ নাই। 
(এ অপতা সংপাঁর অপত্য জীবের 7_-পরম্থ যিনি সত্য কুটস্থ আত্মা, তীহার নহে। 

ইহ নিঃদন্দেহ বুঝিবে | ৪১ 

হে রামচন্দ্র! তন্বজ্ঞানের অগ্রে ত্য মনাতন ব্রহ্ম বেরূপ এ জগতে জগং- 

'ূপে স্বাক্ সন্ত] বিস্ত/র করত ত্যন।মে শির্দি্ট হন, তদ্ধশ যকালে তত্বজ্ঞানের 

ট্গ হয়, সেই সময়ে তাহার জগংস্বরূপতাঁর বিলয়ে তিনি অপত্যনামের আম্পন 

ইয়া থাকেন। এ পত্য ব্রন্গমযণিও অবিদ্ভার আবেশে আম্মবিস্বত হইয়| মংসার- 

[ালে মাবদ্ধ.হইক্স] পড়েন, তখাপি তিনি বে ণিত্যমুক্তঃ এ কথা নিশ্চিত সত্য। 

চারণ, ঘখন অ|তিবাহিক শরীরের মধ্যে একণাত্র অধিগ্ঠার বিলোপপাধন ঘটে, 

খনই জীবন্বৰপ আন্ম! পর্ণরূপে প্রকাশিত হই খাঁকেন এবং এ লংদার হইতে 
হইর] শিবত্ব প্রাণ্ড হন। এই জন্তই বলির আঁপিতেছি, এ জগতের বিদ্ত 

[ানতা কল্পনাবশেই ) প্রক্ক তপক্ষে উহা ব্রগ্গ ভিন্ন অন্ত কিছুই নহে। ৪২ 

এই জগৎপুঞ্জ বে গগণাঙ্গনে পবনবেগে শান্মলী-তুলাব ন্যায় পরিচালিত হইতেছে, 

হ] কেবল অজ্ঞানদৃষ্টিতেই নিণীত হইয়। থাকে; কিন্ত জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত 

চুরির দেখিলে ইহাই বিপুল অচলথগুবৎ নিশ্চলভাঁনে অবস্থান করিবে । এই 

ই বল! যায়, এই শুন্যময় বিশাল জগত যাবতীয় বস্তর ভাওম্বরূপ; অবিস্তার 

শেই ইহাতে অসীম অনন্ত জগৎপরম্পর1 বিরাজমান । ইহার মধ্যে কতিপয় 
ত্র জীবের ভোগাদৃষ্ট তুল্য ; সেই হেতু কতকগুপি জগতের সাম্য এবং কতক- 
রদ ভোগাদৃষ্ট অসমান, তাই কতকগুলি জগতের অনৈক্য | ৪৩ 

হে রামচন্দ্র! এই জগৎপুঞ্র নিজেরই অন্তরস্থ নিখিল ভোগ্যবস্ততে পরিপুণ 
য়া স্বপ্গাি লৌকের তুল্য এখং বিবিধ কর্ম-পরম্পরাপমাকুল দিগ দিগন্তস্ 

বায়ে সমাকীর্ণ। ব্রদ্ধ সর্শক্তিশালী) সেই হেতু এসকল জগৎ অনস্ত- 
£প বিকাশমান | উহার বদ্ধমূল বলিয়] জ্ঞন হু বটে, কিন্তু তাহা! হইলেও 

[ীল জলমধ্যগত প্রতিবিঘ্বের গ্ায় যার-পর-নাই ক্ষণবিনশ্বর । উহার চি 
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মহ।সাগরের তরঙ্গরাজির ন্যাপ ্ফুরণশীল। উহাদিগকে অনেক সমর চিরহির 

বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু তাহা হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহ।র! যে নশ্বর, 
তাহাতে সন্দেহ নাই । এ সমস্ত জগং জাগ্রনবস্থায় উন্নীশিত সত্য, কিন্তু বস্থঃ 

উহার| নিমীলিতই ; অন্য দিকে ব্রহ্মজ্যোতিতে উদ্ভাসমাঁন থাকিলেও অজ্ঞানান্ধ- 

কারে সমাহিত। ৪৪-৪৬। দেখ, নানা নদী-সমূহের বারিরাশি যেরূপ নান। 

নদীতে বিচিন্নভাবে অবস্থান করিলেও সাগরপলিলে বিশেষভাবে বিষিশ্রিত 

এবং নভঃপ্রঙ্গণে এ যে একই সময়ে উদীয়মান চন্দ্র, হয ও গ্রহ-নক্ষত্রাদিক 
জ্যোতি সম্যক্ লন্মিলিত থাকিযাও প্রকৃতপক্ষে যেরূপ অনম্মিপিত) এ যে জগত- 

পরম্পরার কথা বলিলাম, উহাদের অবস্থাও তদ্রুপ | ৪৭ 

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত। 

উনবিংশ সর্গ 
শীরামচন্্র কহিলেন,__তপোঁধন ! জীবের স্বরূপ, তাহার স্ুলদেহ-ধাঁরণের 

প্রকার, তদীয় পরমাত্মতা এবং তাহার বাহিক ব্যবহারের উপার, এই সমস্ত 
কীদৃশ, তাহ! মৎ্দকাশে ব্যক্ত করিয়] বলুন । ১ 

বশিষ্ঠ বলিপেন,__হে রাধ ! যিনি আপনার সঙ্ক্নবশে চেতানামে নির্দিষ্ট হইয়া 
থাকেন, বাহার এক নাম চিৎ এবং যিনি অনন্ত চেতনাকাশ, সেই ব্রহ্মকেই 
পণ্ডিতের! জীব নামে নিদ্দেণ করেন। ২। তিনি হুক নহেন, স্থল নন্েন) 
শূন্ঠ নহেনঃ শূন্ান্তর্গত আকাশ নহেন ) কিছুই নহেন। ব্রহ্ম একমাত্র চিৎস্বরূপ 
এবং পর্ধগত ; তিনি স্বকীয় অন্ুভবযোগেই প্রকাশমান | ৩। যত্ত কিছু কুঙ্গ 
পদীর্ঘ বিস্তনীন আহে» তাহা হইতেও তিনি হুক্ষতম এবং বত কিছু স্থূল বন্ত 
বিগ্তমান আছে তাহা হইতেও তিনি স্থলতম। তিনি কোন পদার্ঘন্বরূপ 
নহেন; অথ [তিনি সর্ধদ্রব্স্বূপ। মনীষিগণ ধলেন, তিনিই অবস্থাভেদে 
জীব নাম ধারণ করিয়! থাকেন । ৪ 

হে রদুশেষ্ঠ ! তুমি নিশ্চয় জানিবে, বে যে পদার্থে থে বে ভিন্ন ভিন্ন রূপা 
'নেত্রগোচর হয়, একাত্র ব্রহ্ধই আপনাকে সেই দেই রূপে চিন্তা করিতে করিতে 
সেই সেই রূপে প্রকীশমান হইতেছেন । ৫ জীব-্রদ্ধ যে যে সময়ে ঘে যে ভাবে 
যে | দ্রব্য চিন্ত; করেন, সেই সেই লময়ে দেই দেই ভাঁবে সেই সেই সঙ্কল্লাঝবক 
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দ্রধ্রূপেই বিরাজমান থাকেন । ৬। স্পন্দন দ্বারা যেরূপ বাঁযুর স্বরূপ অনুমান 

কর] যায়, তদ্দপ জীবেরও স্বরূপ স্বীয় অনুভব দ্বারাই অনুমেয় । এ অনুভব- 

যোগে জীবনিন্ূপণ থে কি প্রকার, বালকের অনুভূত বক্ষবৎ ভাহা আমি বুঝাইয়। 

দিতে সমর্থ নহি। ৭। সর্বত্র সমানভাবে থাঁকিলেও স্পন্দন ব্যতীত বায়ুর 

অস্তিত্ব বেরূপ বিলুপ্তবং বিবেচিত হয়ঃ তদ্রপ সুযুপ্তি অথবা! মুক্তিকালেও বাহ্" 
পদার্থের অন্লভবলোপে উল্লিখিত জীবের জীবত্ব বিলক্প প্রাপ্ত হয়; তখন তিনি 

স্বীয় বন্ধতা লাভ করিয়! থাকেন । ৮। জীব স্বঘ্ং বিশুদ্ধ জ্ঞানময়ঃ তাই 

তিনি ইচ্ছা করিলেই “অহং-ভাবনাঁবশে দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য ও তত্তৎ 

গকলের শক্তি সমুদ্তাবিত করিয্া নিজেই বিকাঁশপ্রাপ্ত হইতে থাকেন। ৯। তৎ- 

কালে তিনি দেশঃ কাল, ক্রিয়া ও বস্ত-সমূহে পরিব্যাণ্ড হন) অথচ 

অণীক হইয়াও সত্যবৎ স্ফুরণবিশিষ্ট সেই সেই দেশ-কালাদি দেহময় নিজ 

সমষ্টিটিত্ততা1! অনুভব করেন। এ সমষ্টি-চিন্ত বস্ততঃ অদংখ্যেয় নহে) তথাঁচ 

উহ হিমবিন্দুর ন্যায় অসংখ্যরূপেই প্রকাঁশময়। জীবন থাকিতেও স্বপ্রনময়ে 

নেরূপ নিজ মৃত্যু অন্ুভবগম্য হয় এবং এ স্বপ্নাবস্থীয় আপনাকে কদাচিৎ 
ব্যা্রার্দিরূপে চিন্ত। করিলে স্বীয় অবয়বসমূহও যেরূপ ব্যাগ্রার্দির অগ্গপ্রত্যঙ্গবং 
বোধ হুইয়। থকে, জীবের সমষ্টি-চিন্তজ্ঞ/নও তদ্দপ অলীক । জীব স্বীয় বিমল 

চিন্ময়তা বিস্বৃত হইয়1 বখনই এরূপ অবস্থা চিন্তা করিতে থাকেন, তখনই তদবস্থ 

হইয়া উঠেন। ১০-১২। পরে তথাভূত জীব আপনাকে স্থুলসমষ্টি বিরাড়াত্বরূপে 
শ্বীতাকার চিন্তা করিতে থাকেন। তাহাতে তিনি ন্বক্ংই মনঃনমষ্টিম্বরূপ 

দ্রবময় শশাঞ্চবন্ববং অনুভব করেন । ১৩। ক্রমে আতা যখন চন্দ্রবিদ্ধাকারে 

পরিণত হয়, তখন কাকতালীয় স্যায়ে হঠাৎ ভিন্ন ভিন্নরূপে সমুদিত যে পঞ্চজ্ঞানে- 
ভয়, তাধাকে তিনি নিজেই অনুভব করিতে থাঁকেন। ১৪। রক্জরমন্ত স্থান- 

গঞ্চক পঞ্চেন্রিয়েয় রূপরসার্দি ভোগের দ্বারস্বরূপ ; জীব-পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয়ান 5বের 

পর আঁপন| হইতেই এ পঞ্চস্থানাম্মক পঞ্চাঙ্গের অনুভব করিতে থাকেন। ১৫। 
তৎপরে অব্যক্ত আম্মা এই প্রকারে পঞ্চপ্রকার অবয়ববিশিষ্ট হইয়া! নিজদেহের 

অনশ্ুত্ব অঙ্গভব করিতে করিতে পূর্ণ বিরাট্পুরুষরূপে শোভমান হয়েন। ১৬ . 

আম্মা গগনবখ সুনিন্মল, নিত্যানন্দঃ শান্ত ও জ্যোতিবিশিষ্ট; তিনি এই 
প্রকারে মন:সমি কল্পনা করিতে করিতে প্রথমে মনোময়রূপেই প্রকটিত হন। 

ন্বৃতরাং অধুনা ইহ1 নিঃসংশদ্ধে বলা ষাঁয় যে, স্থুলসমিম্বরূণ বিরাঁড়ীত্। আর কেহুই 

শহেন ) তিনি সেই অন্বয়, অনন্ত, আহ্ান্দময়) পরমপুরুষ পরমেশ্বর ঠ্ তিনি 
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প্রকুতগক্ষে পঞ্চভূতাস্রক নহেন; অপিচ তিনি পঞ্চভূতা স্বরূপে অনুভূত ।১৭-১৮। 
তিনি আপনা হইতেই প্রাদুভূতি হন, আপনা হইতেই অন্তহিত হন, আপনা 
হইতেই বিস্তারপ্রাপ্ত হন এবং আপন] হইতেই সম্কুচিত হইয়া থাকেন । ১৯। 

তাহার নিজ সক্কল্পলেই ক্ষণলবাদি অনংখ্য কল্পক।লের উদ্ভব হইয়া থাকে । তিনি 

স্বেচ্ছাবশে কখনও অনন্ত কল্পকীল এবং কখনও ক্ষণকালমাত্র প্রকটিত থাকির! 

আবার অদৃশ্ত হইয়া পড়েন। এই প্রকারে তিনি পুনঃ পুনঃ আত্মপ্রকাশের 

পর পুনঃ পুনঃ বিলয়প্রণ্ত হন। দেই মনোময় বিরাট্ পুরুষই সর্ধযুলীভূত। 
ঈশ্বরের শরীরন্বরূপ । বুধমণ্ডলী তাহাকে আতিবাহিক শরীর নামে নির্দেশ 

করেন। সমগ্র জীবের পুষ্য্যষ্টক বলিতে তীহাকেই বুঝায় । ২০-২১। তিনি 

গগনন্বরপ; তাহার সীম। নির্দেশ করা যার না। স্থূল, সুক্ম, প্রকাশিত, 

অপ্রকাশিত নকলই তিনি এং তিনিই সমুদায়ের বহিরন্তরচারী সকল পদীর্ঘ। 
তাহার কোনই রূপ নাই । তিনি স্বয়ং কিছুই নহেন; তথাপি তিনিই যেন 

কিছু বলিয়। প্রতীর্মান | ২২ 

হে রামচন্দ্র! পঞ্চ জ্ঞানেব্দ্রির এবং মন, প্রাণ ও অহক্ক।র এই আটটি তাহার 

প্রধান অঙ্গ বলিয়। কীতিত। ইহ। ব্যতীত অখিল ভাবাভীবময়ই তাঁহার অঙ্গ 

প্রত্যঙ্গ। তিনিই শব্দ 'ও শব্দার্থের কল্পনা করিতে করিতে চতুর্বেদ প্রবন্তিত 

করিয়াছেন । ততকর্ক পংস্থাপিত মর্ধ্যাদ| অগ্ভাবধি অক্ষুপ্রভাবে প্রচলিত 

আছে । ২৩-২৪। এঁযে অদীন উদ্ধাক।শ, উঠাই তাহার মস্তক ; বন্বন্ধর1 তাহ1র 

চরণ) স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যাবকাশ তাহার উদরস্থান ;) এই বিশাল ব্রক্গাওই 
তাহার অবয়ব) অন্তান্ত থে কিছু লোক, সমস্তই তাহার পার্শদেশ ; বারিরাশি 

তাহার রুধির ; রাশি রাঁশি ভূধর তাহার মাংসপেশী; যাবতীয় নদ-নদী তাহার 

সর্বশঙ্গবাহিনী শিরাজাীল; উজ্জল স্ুর্য্যমগুল তাহার প্রখর নেত্র; বাড়বানল 

তাহার পিত্স্থানীয়; শখধরমণ্ডল তাহার জীব ? শ্রেম্া, শুক্র বসা, বল ও 
সন্কল্পনিলয় মন) আর যিনি পরাৎপর পরক্রহ্ম, তিনিই তাহার আত্ম। ৷ ২৫-২৯ 

উক্ত মনোময় শশাঙ্কমণ্ডল অন্নার্দিরূপে আনন্দনিদাঁন, দেহবৃক্ষের মৃলীভূত এবং 

কম্মৃতরুর বীজসমষ্টি। যাবতীয় বস্তই মন হইতে আবিভূতি হয়। বুধগণ বলেন, 

__দেহ, কন্ম ও ব্যঙ্টি মনঃসমুহের হেতুভূত মনোময় শশাঙ্কমণ্ডলই বিরাট জীব। 
এ বিরাট চন্দ্রমগুলনামক বীজ হইতেই লোকত্রয়্ে সকল জীবঃ নিখিল মন, 

নিখিল কর্ম, নিখিল স্বখ এবং নিখিল মোক্ষ গ্রথিত | ৩০-৩২। ব্রহ্গা, বিষুণ ও 

মহেশ্বরাী দেবশ্রেষ্ঠগণ তাহারই কল্পনাময় চিত্র এবং দেব ও দৈত্যাদদি সকলই 
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হার চমতকার চিন্তবিকার বলিয়। নিরূপিত। ৩৩। চিন্ুত্তি বিরাটুদেহ প্রজা. 

পতি যখন পাক্ষিত্ব্ূপে বিরাজমান থাকিয়। উল্লিখিত শশাঙ্কমণ্ডলে ্ক্ষতম হিম- 

কথাঁনমূহের স্টার সুক্ম।দপি স্ুম্ম অমৃতকলাঁংশ সকল অন্থভব করিতে করিতে প্রথমে 

দেবাদির আাকার চিন্তা করিতে থাঁকেন, তখন নিজেই সেই সেই রূপে প্রকাশিত 
হন এবং অজ পর্ন্যন্ত েইরূপেই শোভা পাইতেছেন | ৩৪ 

তাই বপিতেছি, হে রথুকুলশ্রেষ্ঠ ! তুমি জানিয়! রাঁখ, উল্লিখিত শশাঙ্কমগ্ডলই 

জীবসম্টিম্বরূপ বিরাট জীবের আম্পদ এবং উহ্বাই পঞ্চঙ্গ বিশিষ্ট দেহ, এইভাবেই 

সকলের অন্ুুভবগম্য হয় ।৩৫। এর চন্দ্রমগুলরূপ বিরাট জীবশরীর হইতেই 

ঘে সমস্ত গীমুষকণিক] ওষধিসমূহে পতিত হয়, তাহা হইতেই অন্নোদ্তব হইয়া 
থাকে। শ্রী অন্ন হইতেই প্রাণিগণের জীবনোপকরণ সকল আঁবিভূতি হইয়া? 
দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হইতেছে । ৩৩ যাহাঁর1 সজীব শরীরী, তাহাদিগের 

শরীরে এ পমন্ত জীবনোপকরণই জীবরূপে শোৌঁভমাঁন এবং উহাই অশেষবিধ 
জন্ম-কর্ম্মের হেতুভূ মনঃস্বরূপে প্রকট হইয়া নানাভাবে চেষ্টমান । ৩৭। এরূপ 
বিরাট জীব এত বিগত হইয়া শিয্লাছে যে, তাহার ইয়ত্তা কর! ছুরূহ এবং কত 
যে মৃহাকল্প অতীত হইয়াছে, তাঁহার সংখ্য। করা দুষ্ধর । ইহা! ব্যতীত ভবিষ্যতে 

যে কত হইবে এবং অধুনাও বে কত আছে, নির্ণয় করা অতীব কঠিন । ৩৮ 

হেরাম! এ দক্কল্সাম্মক মহান্ বিরাট পুরুষ মহান্ অবস্বববিশিষ্ট ) ব্রহ্ধ 
হইতে তাঁহার এই অবস্ববের পার্থক্য নাই এবং ইহ1 সমষ্টি ও ব্যষ্টিশরীররূপ । 

তিনি পূর্বকথিতভাবে নিরন্তর সর্বত্র বিরাজমান রহিম্বাছেন | ৩৯ 

উনবিংশ সর্গ সমাপ্ত । 

বিংশ সর্গ 

শ্রীবশিষ্ঠ বলিলেন,__হে রঘুকুলবর্ন ! যে সঙ্কল্পাত্মক বিরাট জীবের কথু! বলি- 
লাম, উনি যখন যে ভাবে যে দ্রব্যের কল্পন। করেন, সাক্ষাৎ ব্রক্মাকাঁশই তখন সেই 
প্রকার রূপ পরিগ্রহ করিয়া! থাকেন। এই হেতু মনীধিগণ বলেন,__-এই নিখিল 
বিশ্বই তদীয় মকষরন্বরূপ। সৃষ্টির প্রারস্তপময়ে সেই ব্রদ্ধই পূর্বতন বামনা 
(অন্সরধক্রমে পঞ্চভৃতাত্মক বিরাঁটাকারে প্রকটিত হইয়া ক্ষিত্যাদি টন ৭ 

ক বিষয়োপভোগ করিতে থাকেন৷ ১-২%। ধিনি বিরাট পুরুষ, তিনিই।এই 
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জাগতিক যাঁবীয় পনার্থের হেতু জানিবে। কার্ধ্যমাত্র কারণের তুল্য গুণবিশি, 

সুতরাং ই বিরাট জীবেরও জনং.হষ্টবিমরে যেমন শক্তি, দামর্ধ্য, প্রত্যেক ব্রি 

জীবের ও আপনাতে তদ্ধপ সর্বিবয়ক স্থষ্টিণামর্থা ; এ বিষয়ে কি আর সন্দেহের 

লেশমাত্র থাকিতে পারে? ঘখন বিভিন্ন চিত্রবৃত্তির অন্থদারে আপন জ্ঞানই 

অন্তরে বাহিরে অশেষপ্রকাঁর বিষম্বরূপে প্রক(শিত হয়, বিরাটু জীববঘ ব্যষ্টি- 

জীবও তখন সেই পদার্থকে দেই সেই রূপে অন্থভব করে। বোধগম্য হইল না, 

এতীদুশ কোন বিষয়ই যখন আর তাহার থাকে না, তখন যথার্৫থ দর্শনে সমষ্টি 

ও ব্য্ট জীব উভরই দে সমান, এ কথা বলাই বাহুল্যমাত্র। ৩-৪। যেরূপ অতি 

ক্ষুদ্র বীজকোধের মধ্যে বিশাল বৃক্ষের স্থিতি, তদ্ধপ তির্ধ্যগৃযোনি হইতে মহেশ্বরাস্ত 

যাবতীয় জীবের অন্তরেই এই বিশাল জগদ্ত্রধ বিদ্যমান |৫। এট প্রকারে ভ্রান্তিবশে 

সরীশ্ছপ হইতে রুদ্র।বধি প্রত্যেক জীবই নিজ নিজ অপীম জ্ঞানে অনন্ত বিষরের 

সৃষ্টি করিতেছে । বস্ততঃ বিরাট আম্মাতেও এই বিশ্বপংসার যেমন খিস্তৃতভাঁবে 

বিরাঁজ্মান, অতি ক্ষুদ্র অখিল ব্যট্টি-জীবেও তদ্রপ বিগ্কুতরূপে অবস্থিত জাঁনিবে ; 

কিন্তু পরশার্৫ভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে দৃষ্ট হইবে, এ জগত স্থলও নহে, সুক্্মও নহে। 
উহ্থার কোন প্রকার আকুতিই নাই। তবে জগতের যে বিভিন্ন আকার দৃষ্ট 

হয়ঃ তাহা কেবল ভ্রমেরই মাহাআ্্য। বস্ততঃ ভ্রমই উহাকে ঘথায় যেরূপে বিস্তার 

করে, উঠা সেথানে সেই ভাবেই অন্গভবগম্য হয় | ৬-৮ 

হেরাম! মনের কল্পনায় এ জগৎ আবিভূতি; মন চন্দ্র হইতে সঞ্জাত এবং 
চন্ত্রও মন হইতেই সমুৎপন্ন। এইপ্রকীরে বল যায় বে, উক্ত বিরাট সমষ্টি-জীব 

হইতেই বাট্টি-জীব আবিভূর্তি, কিংবা উহাদের কেহই কাহারও উৎপত্তির 
প্রতি হেতু নহে; সমষ্টি ব্যষ্টি উভয়ে কোন ভেদ নাই। বস্তৃতঃ এ কথা অসঙ্গতও 

নহে যে, মলিল ও দলিলতরঙ্গ বেরূপ এক, তদ্রপ ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীব উভয়েই 

অভিন্ন । ৯ 

মনীধিগণ বলেন, শুক্রই জীবের সার অংশ। সেই শুক্রসার জীব হইতেই 

মাতাপিতার নগ্রোগকালে আনন্দময় ব্রহ্গর আনন্দকণ। বিস্বৃত হয়। ১০। 

শুক্রসারবৎ জীবচৈতন্য শুক্রতন্মক়ত। লাভ করেন এবং আপনিই আপনাতে 

তন্ময়রূপে যে ব্রহ্াভাসরূপ আনন্দ ভোগ করেন ও আপন] হইতেই যে পাঁঞ্চ- 
তৌতিক শরীররূপত অধিগত হন, সে সম্বন্ধে বস্ততঃ যদি বিচার করা যায়, তাহ! 
হরে দষ্ট হইবেঃ তাহাতে কাধ্য-কারণভাব কিছুই খিগ্রমান নাই । ১১-১২। 

ফর্থে এ প্রকাঁরই জীবের স্বভাব ।£ যদি শ্বভাবই এইরূপ হয়, তবে তাঁহা তো 
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কিছুতেই দূরীভূত হইবার নহে; সুতরাং জীবের মুক্তি ত কাচ সম্ভবপর 

ছইতে পারে না। ১৩। এ প্রশ্নের উত্তর এই ষে, একূপ মনে করিবার হেতু 
কিছুই নাই; কারণ, নি স্বভাবের অর্থ-বিশ্লেধণ করিতে গিয়। দেখ! যাইবে, 

শ্ব__জীব এবং স্বভাব_-জীবত্ব। কাঁজেই এ স্ব ও স্বভাব শব্দের মধ্যে যদি ত্ব 

শব্ের অর্থ আত্মা ব| শুদ্ধ ব্রহ্ম বলিয়া! স্থির করা যায়, তবে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য 

দমস্তেরই সার্ধবকালিকী অস্থিতির নিশ্চমত্ব বশতঃ স্ব ও স্বভাব একই পদার্থ হইয়| 

পড়ে । উক্ত শব্দনবয়ের মধ্যে কোনটিকেই ভেগ্, ভেদক বা ভেদ পদার্থ বলিতে 

পারা যায় না। সুতরাং শ্ব* শব্দের যে অর্থ, তদ্বাতীত স্বভাব শবের প্রকৃতপক্ষে 

অপর অর্থ নাই। পক্ষান্তরে, স্ব শব্দের অর্থযদি অবিদ্ভাবৃত জীব ধরা যায়, 

ভাঁহ! হইলে স্বভাঁব শব্দের অর্থঙ্গীবত্বে পর্য্যবসিত হয়। জীব ও জীবত্ব আপন! 

হইতে এক হইয়া! দাড়ায়। কি আভ্যন্তরিক, কি বাহিক কোন প্রকারেই 

এঁ শবদ্বরের ভেদ কিছুই উপলব্ধ হয় ন1। দেখ, সমীরণ নিরস্তর সঞ্চরণক্রিয়াত্মক, 
তথাঁচ বিকল্পবোধে সঞ্চরণক্রিয়া হইতে তাহার ভেদ কল্পন1 করিক্ব। তৎদঙ্গে 

সঞ্চরণক্রিয়াঁর প্রয়োগ করা হয় । অর্থাৎ বায়ু সঞ্চারিত হইতেছে, এই প্রকার 

ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হইয়া] থাকে | এইরপ দৃষ্টান্ত ছার! বলা যায়, বিকল্প- 
জ্ঞানের বলেই স্ব ও স্বভাব শব্দের ভেদ কল্পন1 হয় ; নতুব1 ভেদ কিছুই নাই ।১৩। 

জন্মান্ধ ব্যক্তি যেমন পথাদি দর্শন করিতে পারে না, সেইরূপ চৈতগ্যময় বিমল বঙ্গ 

 অবিদ্ভারূপ নীহারে আবৃত হইয়া পড়েন বলিয়াই আঁত্মদর্শনে অসমর্থ হন এবং 
প্রাণেন্দ্িয়রূপ জড়ময় ভাঁব লাঁভ করেন । পরে তাহার বিবিধ পদার্থ-জঞান জন্মিয। 

| থাকে। ১৫। স্পন্দনশক্তি-সম্পন্ন বাযু যেরূপ স্পন্দ হইতে অভিন্ন হইয়াও লোকের 
নস ভিন্ন বলিয়া অন্তমিত হয়, তদ্রপ ব্রহ্মই জগদ্বিকাঁশিনী অবিদ্যাশিক্তির 
ৰ / আবরণে আচ্ছন্ন হইয়া! একমাত্র জাপনাকেই প্রষ্ট ও দৃষ্ঠতেদে বিবিধভাবে কল্পনা 

র করেন এবং তাহাতে 'অভিনিবেশ সহকারে হ্্ীয় স্ববপ নিরীক্ষণ করিতে পারেন 
: না। এই হেতু পণ্ডিতেরা কহেন যে, যাহা 'অহং-জ্ঞানময় মিথা অজ্জানগ্রস্থি, 

তাহার উচ্ছে্দই মোক্ষ। ১৬-১৭। তাই বলিতেছি, হে হে রঘুবর ! তুমি অন্ঞানরূপ 

28 অপসারণ পৃর্ধ্বক মূর্ত অমূর্ত যাবতীয় বস্তকেই মিথ্যা বণিয়া স্থির কর 
এবং 'অহংজ্ঞান হইতে যুক্ত হইয়া আপনাকে নিরুপাধিক ্বচ্ছ ঘনটচতমর 
জ্ঞান করত মিরস্তর মুখে অবস্থিত হও | ১৮ 

বিংশ সর্গ সমাগু। 



একবিংশ নর্গ 

শ্রীবশি্ঠ বলিলেন।+_রাম! জ্ঞানী হইতে নিরন্তর যত্তবান্ হও) কিন্তু কখনও 
জ্ঞানবন্ধু হইও না! আমি অক্ীনীকেও বরং উত্তম জ্ঞান করি, তথাপি জ্ঞান- 

বন্ধুতা কদাচ শ্রেষ্ঠ মনে করি ন1। ১ 
শ্রীরাম ঝলিলেন,--ছে খষে ! জ্ঞানবন্ধু কাহার নাম এবং জ্ঞানীই ব! কাঁহাকে 

ফহে, আর জ্ানদ্ধুবত্ব ও জ্ঞানিত্ব এই দুইয়ের ফনই বা কি? তৎদমস্ত মতদকাশে 
ব্যক্ত করুন। ২ 

বশিষ্ঠ বলিলেন,__য বাক্তি সাংসারিক সুখ-্থাচ্ছন্্য ভোগার্থ অভিনেতৃবৎ 
শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে অথবা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, পরম্ত কদাচ শাস্্বিহিত 
ক্রিযাও অনুষ্ঠান করিতে হত্রশীল না হয়, পণ্ডিতের! তাঁদুশ ব্যক্তিকেই জ্ঞাঁনবন্ধ 
বলিয়া নির্দেশ করেন। ৩। যেবাক্তির শাক্জসাভ্যাসজন্য জ্ঞাঁন ভোগব্যাপারেই 
মিরত; পরস্ত বৈরাগ্যাদি ফলে যিনি বঞ্চিত এবং তত্বকথায় পরপ্রতারণাঁর 
চাতুরীবোধ বাহার উপজীবিকা, তাদুশ বাক্তিই জ্ঞনাবন্ধু নামে অভিহিত । ৪। 
পক্ষান্তরে, যাঁচা বর্ণোচিত. বেদসঙ্গত ও কুলাঁচারবিহিত, তার্দশ নিফাম অগ্নি- 
ভোত্রাদি ক্রিয়াতে যিনি নিরস্তর সপ্পরবত্ত, সেই বাক্তিও জ্ঞানবন্ধ নাঁমে অভিহিত । 
পূর্বকথিত জ্ঞামবন্ধুতা অপেক্ষা এইরূপ জ্ঞানবন্ধুতা অনেকণংশে ষ্ঠ; সুতরাং 
প্রার্থনীয় | কারণ, ধর্নপ ধর্শানষ্ঠান করিতে করিতে যে সময় চিত্শুদ্ধি ঘটে, 
তখনই তত্বজঞান গমুদিত হইবার সম্ভাবনা । ৫-৬। বুধগধ কহেন__যাঁহা আত্মজ্ঞ/ন, 
তাহা প্রু্ত জ্ঞান, আর তদ্ভিনর জ্ঞান জ্ঞানাবভাঁসমান্র। কেন না, অপরাপর 
জ্ঞানের উদয়ে যাহ] প্রকৃত সার বক্ধানন্দরস, তাহ হদয়ঙ্গম হয় না।৭।| যে 
সকল বান্টি আত্মঙ্ঞানরসের আস্বাদ না জটয়াই অল্পমাত্র অন্ত বুথ জ্ঞানের 
বাদেই তুষ্ট থাকিয়া নিরন্তর কেশবনুল কর্মে নিরত, ভাঙাঁরাই নিরুষ্ট জ্ঞানবন্ধু 
নশমৈে কথিত হয় জাঁনিবে।৮। যিনি মৃক্ষ, তাহার যাঁবং না জ্ঞান, 
ভাতা ও জ্েয়াদি ভেদ্্তান প্রশান্ত ভয়) তাঁবৎ সম্থট তওয়া অনুচিত । ফলে 
মর সঙ্গে যখন একক্প্রান্তি ঘটে। তখনই তৃপ্চিত্ত হয়া কর্তব্য । সেই ভা 
বলিতেছি, হে রাম ! তুমি বিষয়ভোগরূপ ভবব্যাধিতে আক্রান্ত ইয়া সন্তষ্টি থাকিও 
নাঃ ]যিন তোমাকে জ্ঞানবন্ধু হইতে না হয়। ৯। এ সংসারে যে বক্তি মুক্তি- 
কামী,॥পরিমিত পথ্য ও পবিত্র ভোজ্য ধন্ত মংগ্রহের জন্যই তাহার অনিনদিত কার্ধ্য 



নির্বাণ-প্রকরণ ৫৯ 

করা কর্তব্য । প্রাণথ-ধারণার্থ ভোজন করিতে হয় এবং 'তব্পদার্থ-পরিজ্ঞানের 

জন্যই প্রাণধারণের আবশ্তকত1 ; অধিকন্ত এই সংসারক্রেশে পুনরায় আর যাহাতে 

ন! আক্রান্ত হইতে হয়, সেই জন্য তত্বজিজ্ঞান্থ হওয়াই কর্তব্য | ১০ 

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত । 

দবাবিংশ সর্গ 

শ্রীবশিষ্ঠ বলিলেন,__ হে রাঁমচন্ত্র ! যে ব্যক্তি জ্ঞানের পরিপক অবস্থায় ব্রহ্গ- 

তন্ময়তা-হেতু বোধগম্য করিয়াছেন»_শবাদি বিষয় ও চিত্ত, এ সমস্ত অসদ্বস্ত 
এবং উহীর1 কেবল নক্ষল্লাদিরই পরিথাম। অপিচ, যাঁহীর হৃদয়ে কর্মফল অবস্থিতি 

করিতে সমর্থ নহে, বুধগণ বলেন,__তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী! ১। অস্তঃকরণ-ভোগ্য 

ব্ষয়লমুহের জ্ঞান- চাক্ষুষাদি; সে বিষয়ে যিনি সাক্ষিপে অবস্থিত এবং যিনি 

একাদয় চিদ্ণাকার ব্রন্ধকে প্রকৃতভাবে জ্ঞাত হইয়া নির্মল দৃশ্ত বস্তকেই অসৎ 

বলিয়া জ্ঞান করেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী ।২। যিনি অকৃত্রিম একাম্মতত্ব প্রাপ্ত 
হইয়া শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হইয়াছেন, ধাহার যাবতীয় ব্যবহারকার্ধ্যেই একটা 
্িগ্ধভাঁব পরিদৃষ্ট হয়ঃ তিনিই জ্ঞানী নামে অভিহিত | ৩। যাহার প্রভাবে 

পুনর্জন্ম-বন্ধন দূর হয়, তাদৃশ তত্জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। তদ্ব্যতীত অন্ত জ্ঞান 

কেবল ভোগ্যপদার্থপ্রদ । ম্থৃতরাং সে জ্ঞান সাধারণ শিল্পবৎ জীবিকামাত্র ) 

উহাকে প্রকৃত জ্ঞান শব্ধে অভিহিত কর1 যাঁয় না। যিনি কামনাশৃন্ত হইয়া 

শারদীয় নভোমগুলবৎ নিরাঁবরণ বিমল-চিত্তে ব্যবহারিক কাঁধ্য-পরম্পর1 সম্পাদন 

করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ পঙ্ডিতত নামের যোগ্য ৷ ৪-৫| এই দৃশ্যমান 
যাবতীয় পদার্থই যখন ভ্রান্তিসঙ্কুল, কাহারও যখন কোনই সত্তা নাই, তখন 

উহাদের উদ্ভব ব1 উত্ভতবহেতু কি থাকিতে পারে? উহার! বিন! কারণে অনুৎপন্ন 
অথচ যেন উৎপন্ন, এবং প্রকৃতপক্ষে অবিদ্তমান হইলেও যেন বিদ্যমান 'বলিয়াই 

ভ্রান্তি জন্মে। ৬ | 

বীজ হইতে অস্থুরোদগম দৃষ্ট হয় বলিয়া! বিবেচনা! করিও না যে, বীজই অঙ্কুরের 
হেতু । কারণ, প্রলয়ে বীজ বা অস্কুরের যখন কিছুই থাকে না, তখন সৃষ্টির 
প্রারস্তে বীজ আদিবে কৌঁথা হইতে? নুতরাং ভ্রমজ্ঞীনের ফলে ঝীঁজাদি 



৬০ বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ 

ভাঁববস্তর গ্রাহুর্ভাবেই উহার উৎপত্তি এবং যাহ! তিরোঁভাঁবঃ তাহাই উহীর ময়) 
এই প্রকারে যে পদার্থ হইতে থে দ্রব্যের উতপন্িত্রম, তাহ।ই তাহার হেতু বলি 
ব্যবহ্ৃত। এইরূপ হেতু ব্যবহারে বাঁজাদি ভাববস্ত পর পর পরস্পরের হেতু 

হইয়! দাড়ায় । ৭। শশশৃঙ্গ ও মরুমরীচিকার বারি এ ছুই পদার্থ প্রত্যক্ষ চৃশ্ঠ 
হইলেও ত্রমক্ঞান যখন বিদুরিত হয়, তখন যেমন উঠাদ্দের আর সত্তা বিদ্তমান 

থাকে ন1, উহার! যে তখন একেবারেই অলীক পদার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, সে 

পক্ষে আর সংশর কি? অতএব উহাদের উদ্ভব বা উৎপত্তিকারণ কি প্রকার? 

ধাহার! এ শশশৃঙ্গাদি দ্রব্যের হেতু অন্বেষণ করিতে থাকেন, তাহাদের পক্ষে 
বন্ধ্যার পুক্রপৌন্রাদির স্বন্ধেই আরোহণ করা হয় । বস্তুতঃ উক্ত উভয় ব্যাপারই 

্রান্তির কার্্য। বীজাদি বস্ত প্রকৃতপক্ষে অলীক, অথচ সত্যরূপে দৃশ্যমন ; 

নিতান্তপক্ষে উহাদের কারণ কল্পন। করিতে হইলে জানি রাঁখ, অজ্ঞানই 
উহাদের হেতু । কারণ, জ্ঞানের বিকাশ হইবামাত্রই ত উহাঁরা বিলীন হই! 
যায়। ৮-১০। জীব যে সময় বুদ্ধিচিদাতাঁপাদি পরিহার করত আপনাকে কুটস্থ 

চিন্ময় আত্মরূপে বিদিত হইতে পারেন, তৎকালেই তিনি স্বয়ং বন্ধ হইয়া উঠেন। 

নচেত বুদ্ধি প্রভৃতিকে যদি আ্মরূপে জ্ঞান কর! হর; তবে জীবের অবস্থাস্তর ঘটে 

না, তিনি যে জীব-_সেই জীবই থাঁকিয়। যান । ১১। 

হ্মস্তে আত্মবৃক্ষ স্বপুপ্রায় থাকে, বসন্তাগমে তাহার রসসঞ্চার ঘটে; 

তাহাতে পুনর্বার তাহার পল্পবোৎপত্তি হওয়ায় সে (ঘন জাগ্রদবস্থাঁ লাভ 

করিয়াই সহকার নাম ধারণ করে। এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া! বলিতে পার! 
যায়ঃ জীব স্বপ্লীবস্থা লাভ করাতেই অচেতন থাকে, পরে পরমাত্মরূপ 
রদসধশার হইলে নে বিমলভাবে উদ্ভাদিত ও জাথরিত হইয়! “পরমাজ্মা। 
নাম গ্রহণ করে। জীব ইন্জিক্স গ্রভৃতিকে আত্মবোধে জীবরূপেই অধিষ্ঠান. করে ; 
তদবস্থায় তাহাকে নানা! যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়; 
তাহাতে সে নানা প্রকার ক্লেশপরম্পরায় জর্জরিত হইয়া থাকে । ১২-১৩। 
বারিরাশির দৃশ্তপর্ণন-জ্ঞান নাই এবং “আমি করিতেছি” বলিয়া কোন প্রকার 
অভিমানাদিও নাই, সেই হেতু তাহাদের নিয্নদিকে গতি গ্রভৃতি কার্ধ্য যেমন 
স্বভাবের কার্ধ্য ভিন্ন তাহাদের নিজ কার্ধ্য বলিয়া গ্রাহহ কর! যায় ন।, তদ্্র' 
তত্বদশী দাধু ব্যক্তিরাও যে কিছু কার্য করেন, তত্তৎকর্খে তাহাদের মননাদি 
অভিমান বিদ্মন থাকে বণিয়া সে সকল কর্্ম বা কর্শাচেষ্ট প্রভাবে গণনীয় 
হয় নাঁ। ১৪। দৃহঠসমূহের সৌন্দর্ধোর মূল নীম কি, তাহা বাহার] প্রত্যক্ষ 
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করিতে পারিয়াছেন, সেই সমস্ত তত্বদশীর সমস্তাঁৎ ইন্জিয়জ্ঞান-গোঁচর যাবতীম়্ বন্ত 

থাঁকিলেও জানিবে, কাহাদিগের পক্ষে সে সমস্ত না থাকারই তুল্য। কারণ, 
তাহার! তত্তদ্বস্তকে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন দ্রব্যরূপে বিদিত নহেন। ১৫। যেরূপ 

স্গন্বনজ্ঞান নাই বলিম্ব] মপিলম্পন্দ হইলেও সে স্পন্দন তাহার অস্পন্দনেরই তুল্য, 

তদ্ধপ বাহাদিগের বন্ধাতিরিক্ত জ্ঞানাত্তরের অভাব, সেই সমস্ত তত্বজ্ঞ ব্যক্তির 

কন্ম বা কর্মচেষ্টা প্রকৃত বলিয়! গ্রহ্ণীয় নহে । ১৬। “এই আমার কর্ম, আমি 

ইহা করিতেছি” এইরূপ অভিমান ধাহাদিগের দুরীভূত হইয়াছে, উৎ্সষ্ট ষণ্ডের 

যায় তাহার] বন্ধনমুক্ত হইয়া! সংসারে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। বায়ু বৃক্ষ 

পল্পবাদিকে পরিচালিত করে _করিলেও তৎসমুদায়ের সঙ্গে সে যেরূপ লিপ্ত, 

তদ্রপ জ্ঞানী ব্যক্তির] কর্তব্য কন্মের অনুষ্ঠান করিলেও দে কন্বে তাহারা লিপ্ত 

থাকেন না। ১৭ যে ব্যক্তি নদীতটে অবস্থিতি করে, সে যেরপ কূপের 

প্রশংসা করে নাঃ তদ্রপ যাহারা পরমদৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া ভবসাগরের পরপার 
দর্শন করিয়াছেন, তীহারাঁও পারত্রিক ত্বর্গাদি ফলের সুখ্যাতি কখন করেন 

না। ১৮ 

হে নিষলুষ! যাহাঁদের চিত্ত বাননায় মমাকুল, তাদশ মূর্থ ব্যক্তিরাই কর্ণের 
সুখ্যাতি করে। প্রকৃত জ্ঞান তাহাদের থাকে না, কাজেহ শ্রতি-স্থৃতিবিহিত 

কাধ্য-কলাপের অনুষ্ঠান পূর্বক তাহারা তততৎকম্মল ভোগ করে। ১৯। 

অধপতিত আঁমিষোপরি শকুনপতনবৎ ইন্দ্িয়গ্রামও স্বন্বগ্রাহ রূপরসাি বিষয়ে 

পরি সবেগে পতিত হইয়! থাকে ; স্থৃতরাঁং যোগাসক্ত ব্যক্তি মনোছার1 ইন্িয্- 

গ্রামকে বন্ধন পূর্বক ব্রঙ্গপদে চিত্ত সমাহিত করিয়] তন্ময়ভাবে অধিষ্ঠান 

কারবেন। ২* 

হে তাত! কোনও প্রকার গঠনসঙ্সিবেশ নাই, ঈদৃশ কনক যেরূপ 

প্রারই দৃষ্ট হয় না, তদ্রপ ত্রহ্ষপদও জগৎ-সংস্থান-সনিবেশ-শূন্তরূপে প্রত্যক্ষ 

হইবার বস্ত নহেন; কিন্তু যেব্যক্তি ত্রন্বহন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তৎসকাশে 

মেই শিবময় ব্রহ্ম সাদি শব্দার্থ-শুন্ট, জগৎ-দন্নিবেশ-বিরহিত বলিয়াই "প্রতীত 

হইয়। থাকেন। ২১। প্রলয়কাঁল গভীর তিমিরময়; অন্ধকার ব্যতীত অন্ত 

কিছুই দৃষ্ট হয় না। তৎকালে যেরূপ কোন একটা বিভাগাদি ব্যবহার হয 
উঠে না, যিনি ঘন-চিন্ময় পরবন্ধ, তাহার অবস্থাও তদ্রপ । বস্তুতঃ তাহাতে কোনও 

বিভাগাদির ব্যবহার হয় না) হইবার সম্ভাবনাও নাই। বায়ুর প্রেরণায় 
 ঘলদখণ্ড পরিচা্দিত হয়) কিন্তু তাহার চলনদময়ে, তনমধ্য্থ কত বৃহৎ অবকাশ্মীংশ 
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যেব্ূপ নিশ্চল হইলেও দিগ -বিভাগক্রমে প্রতীয়মান হয়ঃ তক্প প্রলয়ে ভূ্ত- 

গ্রামের স্বীয় জ্ঞানী ত্মিকা ধশ্বরী সত্তীও প্রকৃতপক্ষে নিশ্চল হইলেও সচল বনিয়াই 
সম্ভাবনা কর! হয়। ২২-২৩। একটা! নিষ্পন্দ জলাশয়ের কিয়দংশের বারি 

স্পন্দিত হইলে তাহ! যেরূপ নিষ্পন্দ সলিলাংশ হইতে অপৃথক্ হইলেও পৃথক্ 

প্রতীয়মীন হয়) পরস্ তাহ প্রকৃতই ভিন্ন কি অভিন্ন সে কথা মীমাংসার অতীত 
হইয়া থাঁকে, তদ্ধপ যিনি বঙ্গসন্বিদাত্মা! চিদাঁভাস, তিনিও রঞ্ধ হইতে প্রকৃতপক্ষে 
অভিন্নম্বভাঁব বলিয়া নির্দিষ্ট । ২৪ 

একই আকাঁশ-দ্রিগবিভাগক্রমে পৃথক অথচ ফলিতাংশে অপৃথক্ 
এরূপ হইলেও যেমন পুর্বকথিতক্রমে বল আঁকাশাংশের অন্তভূতি 
অনিবার্য, তদ্রপ নিরবয়ব পরবন্ধ প্রকৃতপক্ষে অপৃথক্ হইলেও পুথকৃবং 

প্রতীত হওয়ায় কল্পনার বশে তাহাতে এই নানা অনয়ব-বিশিষ্ট অপূর্ব 
জগৎস্ষ্টি প্রকটিত। ২৫। এইরূপ ান্তজ্জানের ফলেই জগদত্যন্তরে অহঙ্কার 

এবং অহঙ্গীরমধ্যে জগং পরম্পর সংগ্লি্টভাবে অধিঠিত। ১৬) ভিমালয়াদি 

গিরির গাত্ররন্ধ হইতে জলরাশি বিগলিত তঈলেও তাহারা যেরূপ উহা 

দিগকে আপন হইতে পৃথক মাঁনপসরোবরাঁদিরূপে প্রত্যক্ষ করে, তদ্রপ 

অহস্তাবময় জীবও বাহা ও মাঁনপ দৃশ্ঠ দর্শনের অভিমাঁনবশে ইন্দরিয়চ্ছিদ্রের 

সহায়তায় স্বীয় অন্তর্গত জগংকেই মেন বঙিশির্গত বাহপদার্থরপে নিরীক্ষণ 

করিয়া থাকে । ২৭। একটা কাঞ্চন-পিণ্ডের যদি অতীত ও ভাবী গঠনঘটন! 

অনুশীলন কর] যায়, তাহ! হইলে যেরূপ কটকািরূপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, 

পরন্ত কেবল কাঞ্চনরূপ যদদি দেখা যাঁর, তাহা হঈলে তানশ রূপ প্রত্যক্ষ হয় 
নাঃ তদ্রপ অহস্তীবপূর্ণ জীবও ভ্রান্তিনশে বিন হেতুতে নিজেকেই জগদণকাঁরে 

দর্শন করিয়া! থাকে । ২৮। দেই জন্য বলিতেছি, জগতের ধাহার! প্রকৃত অবস্থা 

প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাদুশ জীবঘুক্ত জনগণের জীবন বিস্তমানেও তাহারা 

জীবিত নহেন। গোষ্ঠস্থিত ভাণ্ডের প্রতিই যে গোপের মন আ'সক্ত) সে গৃহে 
থাকিয়! অন্ঠান্ত গৃহকার্ধ্য করিলেও তাহার দূ্ট যেরূপ তত্তৎকার্য্যের প্রতি 
সংঘবদ্ধ থাকে না তদ্রপ ব্রঙ্গাসক্তচিত্ত ততবজ্ঞানী লোক যাবতীয় কর্তব্য কর্শের 
অনুষ্ঠানে নিরত থাঁকিলেও তত্তৎকার্ষ্যে তিনি প্রকৃতপক্ষে দৃষ্টি দান করেন 
ন1। ২৯-৩০ 

/বদ্ষাগুময় বিরাট্ পুরুষের হৃদয়মধ্যে যেরূপ বিরাট জীবচন্ত্র বিরাজমান। 
জপ প্রত্যেক ব্যন্টিদেহেই রেতোমর নীহা'রকণায় ব্য্টি-জীব সংস্থিত | ৩১। এই 
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জীব স্থুলশরীরে শৃহ্ঠাকারে এবং হুল্সশরীরে সুক্ীকাঁরে বিরাজমান জানিবে। ৩২। 
অহঙ্কারাআ্া জীব পিতৃহৃদয়ে রেতোরূপে অধিষ্ঠান করেন। তিনি প্রথমে 

মাতার জননেন্ছিয়ে নিক্ষিপ্ত হন ; তৎপরে আপনাকে পরিচ্ছিন্নজ্ঞানে কল্পনা 
পূর্বক অহ্ংজ্ঞানবশে ক্রমশঃ অসত্য হইলেও সত্যন্বরূপে প্রকটিত আত্মদেহ 

অনুভব করিতে থাঁকেন। পুণ্পে যেরূপ গন্ধ থাকে, তদ্রুপ অহভীীবময় জীব 
পূর্বকখিতভাবে অগ্রে মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হয় ও নানা কার্য্যের আধারভূত 
শুক্রদারময় দেহে অধিষ্ঠান করিতে থাকে | ৩৩। চন্ত্রমণ্ুলস্থিতা জ্যোৎস্না! যেরূপ 
অখিল ব্রহ্ধাগুমগ্ডলে বিস্তৃত হইয়া! পড়ে, তদ্রপ শুক্রস্থিত অহস্ভীবনাই জননী- 
জঠরগত জীবের আপাদ-মস্তক সমস্ত অঙ্গে পরিস্তৃত হয়। ৩৪। ধুম যেরূপ 

যেঘাক।রে নভঃপ্রাঙ্গণ পরিব্যাণ্ড করে, ভন্দরপ অস্তঃকরণময় বাহাজ্ঞানরূপ 

সলিল ইন্দিরচ্ছিদ্ররূপ প্রণালীযোগে বাহিরে নির্গত হইয়া এই ত্রিভূবন পরিব্যাপ্ত 

করিয়া] থাকে । ৩৫। অহংন্ঞান যদিও অন্তরে বাহিরে সমস্ত শরীরমধ্যে 

বির1জনাঁন, তথাপি হৃদয়স্থ শুক্রে এ জ্ঞান বিশেষভাবেই অবস্থিত । ৩৬। জীব 
সঙ্ক্পময় হইয়। হৃদয়াভ্যন্তরে যেরূপে অধিষ্ঠান করে) তথাঁবিধ সক্কল্পানুরূপ শরীর 

পরিগ্রহ পূর্বক আশু বহিনিঃস্থত হয়। ৩৭ 
সমাধির পরিপাকাবস্থায় মন চিরস্থির ব্রহ্গাকাঁরে অধিষ্ঠান করে। 

[চত্তের ব্রক্ষাকাঁরে অবস্থানই নিশ্চিত্ততা। এই নিশ্চিত্বতা ব্যতীত আর 
কোনও প্রকারেই “অঞ্মিত্যাকার ভ্রান্তি অপসারিত হইবার নহে। ৩৮। 
ই জন্য বলিঃ হে তাত! এঁ “অহংব্রান্তিকে যদি তুমি প্রশান্ত করিতে 
চ্ছা কর, তবে মনন-নিদিধ্যাসনাদি যে সমস্ত প্রথিত শান্তির উপায় শাস্ত্রে 
কথিত হইয়াছে, সেই সমস্ত উপায়যোগে ব্রহ্ষচিন্তীকে শনৈ: শনৈঃ নির্বিকল 
ঘমাধি দ্বারা গগনরূপে পরিণামিত কর1 তোমার উচিত। অধিকত্ত কথ। 
এই যে, যে সময়ে বরঙ্গ-পদার্থকে তুমি সর্ধব্যাগী গগনাকারে ভাঁবিতে 
পারিবে, তখন একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই তোমার অনুভূতির বিষয় 
ইিবে না। তোমার অহত্ঞান সেই মুহূর্তেই বিদুরিত হইবে। ঝাহারা হব্গতত্ 
রাত হইয়াছেন, এ সংদারে বাহিক বা মানসিক দৃষ্ঠ পদা্থরাশির দর্শনাভি: 
মান ও বাহ চিন্তনীয় পদার্থের চিন্তা তাহারা একেবারেই পরিতাণগ পুর্ব্বক 
কীষ্টপুত্তলিকাবৎ যাবতীয় কর্ণেক্রিয়-ব্যাপার-বিরহিতভাবে অধিষঠান করিতে 
বীকেন। ৩৯-৪০। ব্রদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন বিষয়েই ফীহাঁর চিন্তা নাই, তিনি 
ক শামে অভিহিত। তিনি নিরন্তর শ্রীবনধারী এবং নিরম্তর গগন্বৎ 
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বিশুদ্ধচেতা। তাহার প্রতি নেত্রপাতমাত্র মনে হয়, ভিনি যেন বন্ধনবিমুক্ত 

হইয়া কি এক স্বাধীনত্রাস্থথ উপভোগ করিতেছেন | ৪১ 

হে রঘুপ্রেষ্ঠ ! পূর্বেই বলিয়ছি, শুক্ুস্থিত “অহং-জ্ঞানই নিখিল ব্রন্ধাপ্- 
মগ্লে দৌরী প্রভাবং শরীরের আপাদমস্তক সর্ন্বাংশেই পরিবাপ্ত | ৪২। 
দর্শনেক্জরিয় ও চক্ষুর্গোলক, আস্বাদেক্িয় ও জিহ্বা এবং শ্রবণেক্জিয় ও ্রুতিবিবর, 
এই নকলরূপে একণাত্র শুক্রস্থ জীবচৈন্তই আপনাকে চিন্তা করেন, চিন্তা 
করিতে করিতে নিজেই তিনি দেই দেইব্ূপে প্রকটিত হন এবং নিজেই 
বামনাজাল বন্ধন করত তাহাতে আবদ্ধ হইয়া! পড়েন। ৪৩। ভূতল- 

ব্যাপ্ত ভূমিরসের কিয়দংশ যেকপ বসত্তে অক্কুরাকারে উদগত হয়, 
ওপ সর্বব্যাপী রহ্থটৈতন্যই অজ্ঞনাবৃত হওয়! নিবন্ধন প্রথমে মনেযূপে 
প্রাহুভূতি হইয়া পরে কিয়দংশ হইতে ইন্িয়াকারে প্রকাশিত হইয়। থাঁকেন । ৪8 

এই মংনাঁরঃ এই শরীর প্রভৃতি দ্রব্যে যে ব্যক্তি অভাবরপতা ভাবনা করিতে 
সমর্থ নহে এবং মুক্তিণাভে ও ঘত্বশীল ন] হয়, তাঁদুশ মুমতি ব্যক্তির অশেষ ছুঃখ 
কদাচ উপশমপ্রাপ্ত হয় না। ৪৫। এসংসারের অখিল পদার্থকেই যিনি বর্গ 
রূপে দর্শন করেন, তিনি যে কোনরূপ বস্ত্র পরিধান করুন, যে কোন দ্রব্যই 
ভক্ষণ করুন অথবা যেকোন শখ্যাতেই শয়ান থাঁকুন, তীহার অন্তর নিরন্তর 
বাঁধনারসে পরিপ্ল ত থাঁকে বলিয়৷ তিনি সর্বদ| রাজাধিরাজবৎ বিরাজ করেন ।৪৬। 
তাদৃশ ব্যক্তি পরিপূর্ণ ব্রহ্মবাঁনাযুক্ত হইলেও তিনি সম্পূর্ণই বাঁপনাবিরহিত বলিয় 
জানিবে। তাহার অস্তঃকরণ গগনবত শূন্য হইলেও অশন্য । তিনি আঅকাঁশবং 
বাঁহজ্ঞানশৃন্যভাঁবে শ্বাসপ্রশ্থীপাঁদি বায়ুক্রিয়াময়। তাহার মননক্রিয়ার শেং 
হওয়ায় তদীয় অন্তর কেবল ব্রহ্মানন্দরসেই পরিতৃপ্ত ; শয়ন, উপবেশন ও গমন 
যে কোন কর্মে সেই মহাপুরুষ নিধুক্ত হউন, যেমন কোন ঘোঁর-নিদ্রিত ব্যভিবে 
সহজে জাগাইয় তোলা কঠিন, তদ্রপ বহু যত করিয়াও তাহাকে বাহাবিষযে 

প্রবুদ্ধ কর! অসস্ভব | ৪৭-8৮। জ্ঞানময় জীবপুরুষ সর্বত্র অবস্থান করিলেও পল্স 

কেশরে গন্ধবৎ শরীরস্থ শুক্রমণপ্যেই স্দুচরূপে তাঁহার অধিষ্ঠান। ৪৯1 পণ্ডিত 

. দিগের স্থির-সিদধাস্্ এই যে, যাবতীয় প্রাপীই একমাত্র জঞানম্বরূপে বিরাগ করি 
তেছে। সেই জ্ঞানের থে বাহ প্রসরণ, ভাহাই এই ভরমসঙ্কুল জগৎ) পরহ 
যৎকালে 'ঈ জ্ঞান ব্রহ্মনি্ হয়, সেই সময়ে জগদ্ত্রমের শেষ হইয়া যায়। ৫ 
রার্স! ইহাই শ্রেষ্ঠ উপদেশ বলিয়া জানিও | ৫০ 

+ হে রঘুশ্রেষ ! বরঙষা'নন্দ এক অতুলনী্ম রশধর্য) সে খর প্রাপ্যর্থ নিং 
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হনয়কে তুমি প্রস্তরতুলা কঠিন ও. নিশ্ছিদ্র করিয়া, বিভবা্দি যাবতীয় বাহ- 
বিষয়েই যাহাতে তৃষ্ণাবিরহিত হইতে পার, তাহার জন্স যত্রশীল থাক । ৫১। হে 

সাবুচরিত! এত কাল ধরিয়। তোমার হৃদয় চিদায্জ্ঞানে রঞ্জিত ছিল, আজি 

তাহার অভিলা ষরূপ ছিদ্র অনন্ত ব্রহ্মানন্দরসে পরিপ্লতবঞ্ধ প্রকাশিত হউক । 

গটিকশিলার মধ্যে যেরূপ শৃন্ময় কল্পিত ছিপ্র, স্বরূপতঃ তাহা মিথ্যা বলিয়াই 

প্রাশুপন্ন, এ অভিলা ষরূপ ছিদ্রও তদ্রপ। যাহা হউক, যে বাক্তি উক্তপ্রকার, 

'ডগন্তত্ব বিদিত অ[ছেন, আর ঘিনি কিছুই জানেন ন1, এই ছুই জনের মধ্যে প্রভেদ, 

এহ যে, এক জন ভাঁবাঁভাবময় সমন্ত কর্মে সত্যতা-বুদ্ধি পোষণ করেন না, অপর 

ব্যক্তি তাহাতে দত/তা-বুদ্ধি স্থাপন করেন। অধিক কি বণিব, বিজ্ঞ, ব্যক্তিরই 

(নঠাতাজ্ঞানের অভাব, আর অগ্জেরই সত্যতাজ্ঞানের সদ্ভাব। কেবলমাত্র 

চৈঠগ্নন্তাই যখন বাসনা বার| উন্মেষিত হন, তথন ব্রন্জাগুবূপে, আর যখন বাপ- 

নার অভাবে নিমেষিত হন, তংকালে অনাখ্য অপাস্ছিন পরততত্বরূপে প্রাছভু ত 
হহয়া থাকেনঃ ইহাই বুঝিতে হইবে । ৫২-৫৪ 

সমগ্র দৃগ্ত বস্তই পুনঃ পুনঃ বিনষ্ট ও সঞ্জাত হয়) এইহেতু এ সকল 
অপং বলিয়া কথিত, আর যাহা কদাচ বিনাশপ্রাপ্ত হয় না বা! ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় 

না, তাহাই একমাত্র সং বলিয়। নি । ভাবিয়া দেখ, তুমিই সেই সৎ। 

আয্মাকে সৎ খণির| জ্ঞান করায় সে দমক্ন জগতের মূল-কারণ অজ্ঞান 

। খিদরত হয়ঃ এই জগদ্ভ্রম সেই কালেই সম্পূর্ণ উচ্ছ্দেপ্রাপ্ত হয় । তখন যদি 

হাহকে বিশেষরূপে অন্রসন্ধান কর বায়, তথাপি লাভ কর! বাক্স না। মরু” 

মরাচিকার বেমন জলদানের শক্তি নাই, তদ্রপ তাহারও তখন আর জগদন্ধুর 

উত্পারনের সামথ্য থাকে না। বস্ততঃ প্রকৃত তত্বপাক্ষাৎকার ঘটিলে' যখন “অহং- 

জ্ঞণ ছিনন হইয়। বায়। তথন দগ্ধ বীজের অঙ্কুরোৎপাদনে অক্ষমতার স্তায় 

অংং-জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইলেও অন্তরে সংসারাস্কুর সমুংপাদনে তাহার সামর্থ্য থাকে 

না। ৫৫-৫৭। বিষয়মত্রেই অ।সক্তনিবন্ধন ধাহার চিত্ত নষ্টপ্রায় হইয়াছে, 

ধিনি ব্রদ্মানন্দরন পান পুর্বক পরম স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাদৃশ নিত্যমুক্ত 

পুরুষ কোন কাধ্য করুন অ।র নাই করুন, তিনি নিরস্তর ব্রহ্মপদেই বিরাজমান 
থাকেন। স্থতরাং বল! যাইতে পারে যে, চিত্তের শান্তিই প্রকৃত শাস্তি, নচেৎ 
'যোগা ব্যক্তির কেবল শমদমাদিনিষ্ঠ হইলেই যে তাহাদিগকে শান্ত বল! যাইবে, এমন 

নহে। কারণ, চিন্তই যখন ভোগবাসনার মূল, তখন চিত্তশাস্তি ভিন্ন প্রন্কত শাস্তি 
কিছুতেই সম্ভবে না ।৫৮-৫৯ জীব যৎকালে জানপ্রাণ্ত হইয়। চিত্ত ও শরীরাদিরূপ 

৯ 
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মুত্তি হইতে নিণু্ত হন, 'সেই কালেই মেঘাবরণ-হীন স্ধ্যবং বিমল জ্ঞানা- 

লোকে আলোকিত হইয়] রন্স্বরূপতা লাভ করিয়া! থাকেন । তৎকালে তাহার 

রূপান্তর না ঘটিলেও যেন অন্য ব্যক্তির ন্যায় লক্ষিত হন । ৬০। এতদবস্থাপন্ন 

পুপন্ষের মন যথন তাহার শরীর হইতে সুদূর চন্দ্রমগুলাদি স্থানে নেত্রাদিষোগে 

প্রস্থান করে, তখন সেই পুরুষ ও চন্দ্রমগুলাদির অন্তরালে যে একট, জ্যোতিশ্মর, 

রূপ উদ্ভাগিত হয়, সেই রূপ পরমায্মারই জানিবে । ৬১। চিদীকাঁশ কপূর্রের 

হ্য।য় স্ুবিমূল, 'অনন্তু, অব্যক্ত ও রমণীর । তিনি মায়।বশে আপনাতে যে চমত-! 

কারিক্ব অগ্তভব করেন, তাহাই তাহার জগদাঁকারে প্রতীয়মান হইয়। থাকে । ৬২ 

হে রামচন্দ্র ! এই জগৎ যদিও বিদি তবেছ্ পুরুষের কাছে ভমাগমে উপেক্ষিত 

হয়, দীপবৎ নির্নাপিত হচ্য়া যায় এবং উজ্জ্বল অবিনশ্বর ব্রহ্ধাকারে প্রাদুভূতি হয়, 
তথ।পি অজ্ঞ ব্যক্কিদিগের দৃষ্টিতে ইহ! ব্র্ধ হইতে নঞ্জাত নানারূপ নিম্তি-নিয়মে 
ও অশেষ ভোগাঁনন্দে পুর্ণ বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকে । ৬৩ 

দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত । 

ব্রয়োবিংশ সর্গ 

প্রীবশিষ্ঠ বলিলেন,__-তাঁত ! দ্বিজশ্রেষ্ঠ মঙ্কি যেরূপ বৈরাগ্যণাবলম্বন করিস্সা- 

ছিলেন, তুমিও তন্রূপ বৈরাঁগ্যের শরণ লইয়া যাবতীয় ভবচিস্তা বিসর্জন 
করত এই প্রত্যক্ষ সংসার-তত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়। ব্রহ্মপদে প্রস্থান কর। শুন) 

পূর্বে মন্কি নামে এক চরিতব্রত ব্রাঙ্গণ ছিলেন । তিনি মৎসকাশে উপদেশ 
পাইয়। কি প্রকারে নির্বাণপদ প্রাপ্ত হইয়াঁছিলেন, তাহা! বলিতেছি | ১-২ 

এক দিন তোমার পিতামহ কোন প্রয়ৌজনব্যপদেশে আমায় নিমন্ত্রণ করিয়া- 

ছিলেন। আমি আহত হইয়া সপ্তর্ষিলৌক হইতে ধরাধামে অবতরণ করিলাম 

এবং তোমার পিতামহ-ভবনে উপস্থিত হবার জন্য ভূতলের পথে চলিতে চলিতে 

ক্রমে মরুদেশস্থ কোন এক তীন্ষ-স্্য-করোত্তপ্ত ভীষণ বনমধ্যে গিয়া! উপস্থিত 

হইলাম । ৩-৪ | দেখিলাম, তত্রতা বালুকারাশি ভীষন উত্তপ্ত এবং তাহার 

সমস্তাৎ ধূলিপটলে ধূরিত। তাঁত ! সেই বন এত দীর্ঘ যে, তাহার সীম| নির্দেশ 

করা কঠিন। ৫| সেই মহীবনের কোন কোন গ্রান্তে ছুই একটি ছোট ছে?ট 

গ্রাম হয়। তত্রত্য আকাশ নিয়ত ধুলিপটলে সমাচ্ছন্ন; অবিরাম ঝঞ্চাবায়, 
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প্রবাহিত এবং হুর্য্যের তীক্ষ উত্তাপ অপ্রতিহত ; তত্রত্য ভূভাগ কুর্যয-করে একাস্ত 

উত্তপ্ত বলিয়া স্থ।নে স্থানে মরীচিক। জীবকুলকে সন্তাপিত করে ঠ বলিতে কি, 
তথায় শাস্তির লেশমাত্রও নাই। পথিকের তথায় অতি ক্লেশে পথ অতিক্রম 

করে। নেই শুন্ত মহাবন এতই বিশাল--এতই বিস্তৃত যে, তাহাকে রুী্দর ন্যায় 

রদ্ধাগুব্যাপক বলিলেও বোধ হয় কেহ আপত্তি করিবে না। সেই বনভূভাগ 

দেখিলে অবিষ্ভার কথ! স্থৃতিপটে উদিত হয্ব। অবিষ্া| যেমন মোহ্মন্নী মুগতৃঝি" 

কার পরিব্যাপ্ত, তাহাও ততদ্রপ মরীচিক1মগ্ডিত ; অধিদ্ঠ। যেরূপ ভ্রমরূপ হিমানী- 

গটলে সমাঁকীর্ণ, শূন্য, জড়াকাঁর ও বহুব্যাপিনী, তদ্রপ এ প্রদেশও দিগ আন্তিকর, 

শূন্য) জডপ্রায় ও অতীব দীর্ঘ । ৬-৭। 

আমি সেই বনপখ ধরিয়। চপিয়াছি, ইত্যবলরে অদুরে এক পরিশ্রান্ত 
পথিক আমার দৃষ্টিপযে পতিত হইলেন। দেই পথিক তৎকালে যে সমস্ত 

কাঁতরোক্তি প্রকাশ করিতেছিলেনঃ তাহাও আমার শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট 

ইইল। পখিক বলিতেছিলেন,_-অহে! পাপাবহ ছুক্জীননংসর্দোর গ্তায় 

এই মধ্যাঞ্ছের প্রথর হ্ধর্য যারপর-নাই সন্ভাপপ্রণ। ৮৯ । উঃ! ঘসৌরকর- 

তাপে আমার মন্স্থল যেন গালর1 যাইতেছে। খরতর ক্ুর্যযকিরণলঘুহের 

মধ্য হইতে বেন অগ্নিকণ| শিঃ্থত হইতেছে । এ সকল কাননরাজির শিরোভৃষণ 

পল্লবদল রৌদ্রতাপে পরিশ্ীন ও সর্চিত হইতেছে । আর দ্রীড়াইতে 

পারিতেছি না) যাই» এ সনুখস্থ গ্রামে গমন করি। তথাক্স ক্ষণকাল বিশ্রাম 
করিলে, বোধ হয়, ত্বরিতপনে পথ চলিতে পারিব। ১০-১১ 

পখিক মনে মনে এইপ্রকার সঙ্গ করিনা সন্মুযস্থ কোন এক কিরাড- 

গ্রামে প্রবেশ করিতে উদ্োগ করিলেন। আমি তাহাকে তখন বলিলাম) 
খে! তোমাকে এক জন মঙ্গলাকার লোক বলিয়া বোধ হইতেছে ; পরন্ত 
বে পথ সংপারবিরাগী লৌকদিগের যোগযঃ তাহা তুমি বিদিত হও নাই। ওহে 
মর্ভুমির মহাবনচর পথিক ! তুমি যে জন্য এখানে আদিননাছ, তাহা পূর্ণ হউক; 
তোমার মঙ্গল হউক। ওহে অনভি্ত পান্থ! এই পৃথিবীর পথে যে গ্রাম তোমার 
ৃষট হইতেছে, এই স্থানে অতিথি-সংকার করে, তাদৃশ লোক একটিও নাই। 
আর বদিই ঝা! এ গ্রামে বাইয়া তুমি অপ্ন-পানাণি দ্বার! শাস্তিলাভ করিতে পার; 
তথাচ যাহা প্রকৃত বিশ্রামস্ুখ, তাহা ত তুমি পাইবে না । তুমি জানিয়। রাখ,_ 
যাহার! কাঁম-রোধাঁ্দির আয়ন্ত, তাদৃশ পাপিষ্ঠ জনগণের আবাসস্থলে'গমন করিলে 

প্রত বিশ্রামহ্থথের আশা নাই। লবণ পান করিলে যেরূপ তৃষ্ণার' উপশম 
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ন! হইয়া বরং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তদ্রপ বিষয়োপভোগের সুখ হইতে বিশ্রাঘ 5 

ঘটেই না; তাহার পরিবর্তে শ্রান্তিভোগই অনিবার্ধ্য | ১২-১৫। 

যে গ্রাম পুরোভাগে দৃষ্ট হইতেছে, কতকগুলি পুলিন্বজাতীয় বন মন্ুষ্যের 

উহা বুম । উহারা মানুষের পদচালন-শন্ সহ্য করিতে অসমর্থ । কুপথেই 

উহার] ভ্রমণ করে, উহার! অতীব দুর্নত্ত। উহাদের হৃদয় যেন পাষাণে গঠিত; 

কিছুতেই মে হৃদয়ে ভয়দঞ্চার হয় না । উহাঁরা কোনই বিষয় বিচার করে না) 
জ্ঞানের কথা উহাদের নিকট বলিতে গেলে উহার! জিয়া উঠে। জলভার-ভূগ্র 

শলিগ্ধ মেঘের যেরূপ মরুভূমিতে প্রায় স্বর ন|ঃ তদ্রপ যাহ অতি বড় প্রশস্ত উদ্বার- 

বু) তাহাঁও উহাদিগের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করিতে ইচ্ছা করে না । ফল কথ! এই 

যে, বদি তিমিরাবৃত পর্ব তগুহাবিবরে সর্প হইয়। থাকিতে হয় ব1 শিলাভ্যন্তরে কীট- 

রূপে যাঁপন করিতে হয় অথব! মরুভূমিতে পর্গু কুরর্গ হইয়া অবস্থিতি করিতে 

হয়, হাহাও বরং উত্তম; তথপি এসমন্ত গ্রাম্য লোকের সঙ্গ কথনও প্রশস্ত 

নহে। ১৩২০ | মধুমিত্রিত বিষকণার আস্বাদ কিঞ্চিৎকাল মধুর ; কিন্তু পর 

শ্ষপেই উহা! যেরূপ শরীরের বিকৃত অবস্থ। উদ্ভাবন পূর্বক আস্বীদকর্তার প্রাণনীশ 
করে, এ সমস্ত গ্রাম্য লোকের সংদর্গফলও তদপ ।২১। গ্রামের অধরন্মপরায়ণ 

লোক যেন প্রচণ্ডবাযু; উহা! ধুলিপটলে ধুমরিত হইয়! শীর্ণ বাঁসগৃহে জীর্ণ হয় এবং 

ভৃণপর্ণাি-পরিস্তুত বনান্ত প্রদেশে ব্যগ্রতার সহিত প্রবাহিত হইতে থাকে । ২২ 

হে নিফলুষ! আমি সেই পথিকের উদ্দেশ্তে এই পমস্ত কথা কহিলে, তিনি 

যেন অমৃততুল্য স্নিগ্ধজলে অবগাহন করিয়াই সুস্থ ও আশ্বস্ত হইলেন এবং 

আমাকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন,_হে ব্রহ্ম! আমার বিবেচন] হয়, 
আপনি এক জন আম্মতত্বক্চ মহাপুরুষ । বলিতে কি, আমার মনে হয়, আপনি 

্বয়ংই পরিপূর্ণ আস্মস্বরূপ। যাহার মন ওঁৎস্ুকাহীন, অব্যাকুল, তাদৃশ পান্থ 

জন যেরূপ চলিতে চলিতে পথিমধ্যে গ্রাম্য উত্সব দর্শন করে, আমার বিশ্বাস 
আপনিও তদ্রপ অবাকুলচিত্তে যাবতীয় লোক প্রত্যক্ষ করেন। ২৩-২৪। 

আপনি কি অধৃতপানে তৃপ্ত হইয়াছেন? কিংবা আপনিই কি নিখিল লোকের 

অধিপতি? আপনার সহীয়-সম্পত্তি কিছুই নাই, তথাপি আপনি পরিপূর্ণ 
,চন্্রমার হ্যায় স্থশোতন | ২৫। হে খধিশ্রে্ঠ! আপনাকে শূন্যময় বলিয় 
অনুমিত হইলেও আপনি নবল বস্ততেই পরিপূর্ণ ;- যেন অনন্দে উন্মত্ত হইয়াও 

: নিশ্চল-হ্ৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। এই সকল জাগতিক দৃশ্ঠ পদার্থের মধো 
আপন যেন কৌন কিছুই নহেন) তৎচ হসন্তই যেন আপনি। আপনি কিছুঃ 
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নহেন বলিয়! অনুমিত হন ) অথচ আবার আপনিই ষেন কি এক অনির্বচনীয় 

পদীর্থ। ২৬। আপনাকে দেখিয়া আমার এইরূপ ধারণা হয়) যেন আপনি সর্ব- 

বিষয়ই উপশান্ত, অথচ পরম মোহন ; যেন আপনি যাঁর-পর-নাই সযুন্দীপ্ত অথচ 

দৃপ্ত ; যেন যাবতীয় বিষয় হইতেই উপরত অথচ যেন তেজঃসম্পন্ন ও উৎ্সাহপূর্ণ। 
হাই জিজ্ঞাসা করিঃ কি প্রকারে আপনার এরূপ ভাঁব হইল, তাহা আমার নিকট 

ব্যক্ত করুন। ২৭। আপনি যদিও এই ভূলোকেই বর্তমান, তথাচ বোঁধ হয়, যেন 

যাবতীয় লোৌকোঁপরি নভোমার্গেই আপনি উপবিষ্ট । আপনাকে দেখিয়। বোধ 

হইতেছে, যেন আপনি স্থিত অথচ অস্থিত, যেন সর্ববিষয়েই আস্থাহীন অথচ 

যেন মাদৃশ ব্যক্তির পরিত্রাণ-কারধ্যে অতীব আস্থাবাঁন।২৮। আপনার হৃদয় পরম 

পরিস্তদ্ধ ; উহা নিশ্মাল চন্ত্রমগ্ুলবৎ পীযুষময় £ তথাপি চন্দ্রীম়ৃতবৎ কোন কিছুতেই 
লিড বা ওষশি প্রভৃতি কোন দ্রব্যাকারে বিরাজমান নহে । ২৯। স্বয়ং আপনি 

অমৃতময় সুক্সিপ্ধ চক্ত্রমীবৎ বিবেক-রপাঁয়নে সংযুক্ত, চতুঃষষ্টিসখ্য বিদ্ভাকলায় 
পরিপূর্ণ ও শীতলতায় সমাকীর্ণ ইইলেও আপনার যে কলঙ্কহীন, তেজঃপ্রদীপ্ত, 
স্বন্, সর্বশক্তিসমন্্িত আম্মা তাহাতে আমি এই সংসারমণ্ডলকে অঙ্কুরমধ্স্থ 
'বিশাল কাওফলাদিপুর্ণ মহীরুহবৎ দর্শন করিতেছি, আর আপনারই ইচ্ছাবশে 
এই ভাবাভাবময় সমস্ত পদার্থ বেন আমার নেত্রগোচর হইতেছে । বিবেচনা হয়, 
আপনি যেন হিরণ্যগর্ভ) ইচ্ছা করিলেই যাবতীয় দ্রব্য আপনি সৃষ্টি করিতে 
গমর্থ । ৩০-৩১ 

হেব্রহ্মন! আ'ম শাগিল্য-বংশজাত ব্রাঙ্গণ; আমার নাম মঙ্কি|। আমি 
(বছদুরদেশে তীর্ঘভ্রমণে গিয্াছিলাম। ৩২। তথাক্জ অনেকাঁনেক তীথ দেখিয়। 
বছুকাীলের পর এখন আম্মীয়-স্বজন-নকাশে যাইতে উদ্যত হইয়খছি। ৩৩। কিন্তু 
দেখিতেছি, এ সংসারের যাবতীয় জীবই বিদুত্তল্য ক্ষণবিনশ্বর ) এ ভাব দেখিয় 
গপারে আমার বিরাগ জনিয়াছে। গৃহে ফিরিয়া যাইতে আমার আর বিন্দুমাত্র 
সন্গরাগমঞ্চার হইতেছে না| ৩৪। ভগবন্! আপনি ক্পা পুরঃসর আপন্ণর 
প্রকৃত পরিচয় জানাইয় আমাকে কৃতাধন্মন্ত করুন| সঙ্জনবৃন্দের মানপ-মরোবর 
অতীব গম্ভীর এবং উহা যার-পর-নাই প্রশান্ত । ৩৫ | দর্শনমাত্রেই তাহারা 
সকণকে হ্্ধযবৎ মিত্র মনে করেন। তাঁদুশ সজ্জনরূপ সরোঁবরের গ্রান্তে প্রাণি- 
গণ পন্সপুপ্পের স্তায় বিকসিত ও সমাশ্বাসিত হইয়! উঠিবে, ইহাতে সন্দেহমাত্র 
নাই । ৩৬ 

হে পুকুষপ্রবর ! আমার বোধ হইতেছে, আমার মন মোহে মগ্ন আছে। 
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সং কিড়িতেই সংসার-ভ্রমজন্য ছুখমোৌচনে সমর্থ নহে। অতএব আপনি 

মত্এাতি পা প্রদশন কনন) আমায় জ্ঞানোপদেশ দিয়া! সেই ছূর্ব্বিষহ ক্লেশ 

দূরীভূত করিয়| দিন | ৩? 
বশিঠ বলিলেন, হে মহামতে ! আমি বশিষ্ট খষি;) আকাশতলে আমার 

ব।ন। আমোণ্যাবাজ জের কি একটা প্রয়োজন আছে, তাই তাহার মাহবানে 

আমি পৃথিবিতে ঘবতীর্ণ হইয়াছি। ৩৮। তোমায় যহ। বলি, শ্রবণ কর। তুমি 

আর ছুঃখ প্রকাশ করিও না) মনীধিগন যে পথে গমন করেন, তুমি সেই পথেই। 

উপস্থিত হ্য়াছ। "5বপারাবারের পরপার তোম।র প্রায় সমিহিত হইয়াছে ।৩৯। 

আন্মা মহৎ ন| হইলে কদাচ এই প্রকাঁর বৈরাগ্যবতী উদার নতি, এরূপ বাক্া- 

বিন্য।স বা ঈদশী শক্তিমতী আকৃতি নিতান্তই অসন্ভব। তুণি যে এক জন মহা- 

পুর্ব) তাহাতে আমার সন্দেহ নাই 1৪০। মণি যেরূপ সামান্ত শাণধর্ষণেই বিমল- 

দাপ্তি ধারণ করে, তদ্ধপ বৈরাগ্যরূপ রঞ্ঈনের বৌগেই মন বিবেকসম্পনন হয় । ৪১] 

যাহা হউক, এখন তোমার নিকট আমার জিজ্ঞান্ত এই যে, তুমি কিসের 
জন্য এই সংসার-এজ্জনের ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিতেছ? আর কোন্ বিষয়টি 

জ।নিবারই বা তোমার কামন।, তাহা মতসমীপে ব্যক্ত কর। কারণ, গুরু 

শিষ)কে যাহ! উপদেশ দেন, শিষ্য পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া তাহা স্থির করি 

লন। শিষ্যের হৃদয়ে যদি রোষ-দ্বেধাদির লেশ না থাকে, তাহার অন্তঃকরণ যদি 
বৈরাগ) ও বিবেকাদির ঘ্বারা উদ্ভাসিত হর, তাহ! হইলে গুরুজনের উপদেশ- 

বলে সেই ব্যক্তি শান্তিপূর্ণ পরম পদ লাঁভ করিগ্া থাকেন । আমি যে তোমার 

সঙ্গে সম্ভাষণ করিয়াছি, তাহাঁতেই তোমার পরীক্ষ। হইরাছে; তাহাতে আমি 

বুঝিয়াছিঃ তুমি প্রকৃত জন্মাদি-ক্লেশ হইতে পরিত্রাণলাভের বাসনা কর) স্ুতরা: 

উপদ্দেশলাতের তুমি সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র । ৪২-৪৩ 

ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত । 



চতুন্বিংশ সর্গ 

শ্রীবশিষ্ঠট বলিলেন,_+আমি এই কথা বলিবামাত্র সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠ মন্কি আমার 

পাঁদমূলে প্রণিপাত করিলেন এবং গ্রীতিপ্রছুল্লনেত্রে সেই পথিমধ্যে আমাকে 

বলিলেন, ত্রদ্ষন! আমি চঞ্চল নেত্রের গ্তাঁয় বছুবার দিকে দিকে পর্যটন 

করিয়াছি? কিন্তু এ যাবৎ এমন কোন সাধুর দেখা পাইলাম না, যিনি আমার 

সন্দেহ দূর করিতে সমর্থ । ১২। এখন আমি আপনার অনুগ্রহে জ্ঞানলেশ 

প্রাপ্ত হইয়াছি; তাহীতে আমার এই শরীরকে অমি সমস্ত দেবাঁদিদেহ হইতেও 
শ্রেষ্ঠ ব্রা্মণদেহের সার বলিয়া বোধ করিতেছি । শরীর-পরিগ্রহের যে একটা 

সাফল্য, তাহ! প্রত অস্তই আমার বোধ হইল। হে বিভে1! জীবকুলের এই 
সংসারছুঃ£খকরী অশেষ দশ] দেখিয়া আমি অতীব কাঁতর হইয়াছি। এই ত 

সংদারের জীবকুল পুনঃ পুন£ জন্মিতেছে, পুনঃ পুনঃ মরিতেছে এবং নিরন্তরই 

সুখ-ছুঃখ-ভ্রম ঘটিতেছে ৷ দেখা যাঁয়। সংসারের যে কিছু সুখজনক কর্ম, সকলই 
পরিণামে সত্য সত্যই ক্লেশপ্রদ হইয়! দরড়াইতেছে। সুতরাং সুখাবস্থা হইতে 

ছুঃখাবস্থাই মৎসকাশে শ্রেয়ঃ বলিয়] মনে হয় । ৩-৪ 
হে ভদ্র! ছুঃখকে যেরূপ হুখ বঝলিয়। আমি মনে করি, তদ্রুপ আমার বিবেচিত 

সমস্ত সুখ পরিণামে ভয়াবহ ক্লেশসম্কুল হইয়া আমায় কষ্ট প্রদান করে। ৫। 
আমার দত্ত, লোম ও শিরাদির সঙ্গে আমার বয়ঃক্রম শিথিল হইয়াছে বটে, কিন্তু 

এদ্ধি আমার উত্তরোভর ভোগ্য বিষয়েই অন্ুরক্ত, তাই তাহা কোনরূপেই মুক্তি- 
সাধনায় সচেষ্ট হয় না। বিষয়াসক্তি দিন দিন বর্দমীন ; অন্তরঃকরণ শনৈঃ শনৈঃ 

[ভাহাতেই জড়িত। আমার নয়নাদি ইন্দ্িযগ্রাম বাসনা প ছু্স্বপূর্ণ বিয়া মিয-লুবধ; 
তাহাদের চেষ্টাতেই জীবিক1 আমার সর্বদা পাপমরী। ৬-৮। যেরূপ কণ্টক-সন্ধীণ্ 
িও, তদ্রপ বুদ্ধি আমার কুটিল ও ভীষণ দীপালোকের অভাবে জীবকুঞ্জের নয়ন 
খেরূপ ভিমিরময়ী রজনীতে বৃথা! সময়ধাপন করে, তন্রপ আমার এই জীবনকালও 
অজ্ঞ সান্থকীরময়ী ক্লেশবছুল অনন্ত চিন্তায় বৃথা ক্ষয় পাইতেছে। ৯-১০। ফলহীন, 
পুষ্পহীন, শুফষপ্রায় লতার ন্যায় মদীয় বিষয়পিপাসা কিছুমাত্র রসগ্রহণে সমর্থ 

শহে। অথচ ইহা বিনপপ্রায় হইয়া'ও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইতেছে না। আমি নিত্য- 
নৈমিত্তিক ক্রিস! কিছু কিছু করিয়াছি বটে, কিন্তু পূর্ব্ব পুর্ব জন্মের এত পাপ 
দঞ্চিত ছিল যে। তাহারই জন্য তাহারা মাত্র [কগৎখপরিম।ণ হুমম ক্ষয় করিয়াই 
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বিলয় প্রাপ্ত হইঘাছে। আনার বাপনাখা কর্মবীর্গ কিছুতেই বিনাশ পাইতেছে 

পা) উহা অনর্থ উংপাণনের ছন্টই আমাকে ক্রমে ক্রমে কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্মে 

নিয়োজিত করিতেছে । ১৯১। পুল-কলব্র/দিতে অন্থরাগ আছে) তাহাতে এ জীবন 

ভার্ণ হইয়! গেল। আমি সংদার সাগর পার হইতে পারিলাম না। ভোগাশ! 

কেবল সংপারহুঃয প্রদান করে) ভাগ্যে আমার তাহাই দিন দিন উপচিত হুই- 

তেছে। ১২। পুপ্র-কনব্রাণি গভক্রাত কণন্টক-তরুর নায়) তাহাতে আমার গৃহ 

কখন পুর্ণ, কখন অপূর্ণ” আমার অর্থোপ[জ্জনের বত কিছু ত্র, সকলই যেন! 

মহ!পদ ; উহ চিন্তাজরে বিকার প্রাপ্ত হইগ। শনৈ: শটনঃ আমার এ গৃহেই "ক্ষয় 

পাহতেছে। ১৩। সর্পের কখামসি-প্রর্ঘ নত গর্ভ থেবন রত্রপোভী ছুর্মুতি লোককে 

প্রহারিত করে, তন্ধপ র্থৃঙাও ধনলোভীকে বিবিধ বিপদে নিশাতিত করত 

বৃদ্ধিপ্রপ্ত হইতে থাকে । ১৪। আমার কনুষ চিন্ত অশেষ আশারূপ কল্পোলজালে 

ব্য।প্ু) তাই বিশুষ্ক সাগরের ন্যায় কিইতেহ পূর্ণ হইবার নহে) সুতরাং তাহার 

য।র-যার-নাই হুর্ভাগ্য, সন্দেহ নাই। আমি ইন্দিয়ের' বশ বুঝিয়া বিবেকিগণ 

আশায় স্পশ করেন না। ১৫। শ্লেমাতক তুর গায় আঘার চিন্ত নিরন্তর বাসনা - 

কণ্টকে সমাকার্ণ ও অমেধ্য বিষয়ে সমাঁসক্ত । এ মন অতীব অস২) অথচ 

উহার আড়গ্বর অতি বিশাল এবং শরারগত অগ্জুন নামক বাতের হ্যায় উহ। অত্যন্ত 

চপলগ্রক্ৃতি।১৬৷ নিশ্চরহ আমি অনেকবার মাবির।ছি ; কিন্ত আমার মন কথনই 

মরে নাহ। উই] অভাষ্ঠ পণাধণৃন্ত হহয়। কেবল ছুঃখদানের জন্তই জীবিত আছে। 

আমার অজ্ঞান থেন রজণী, এ রজনার শেব কিহ্ৃতেই ত হইতেছে না। 

অংক্কার ধক্ের স্যার সর্বধদ। এ রজনাতে শ্ুখ-বিহীর করিতেছে । শান্ত্ান্ুশীলন 

ও সাধুসহবাস যেন চন্দ্র-তীর1) উহার সবুদ্দিত হইলেও বিবেকহ্ধ্রের উদয় 
ভিন্ন ঘোর অজ্ঞানান্ধকাররাশি কিছুতেই নিরস্ত হইবার নহে। আমার 

বিবেক-তাঙ্কর কিছুতেই প্রকাশিত হইল না। এ ্ধর্য পিংহের স্টায় 
অঞ্তানান্ধকাররূপ মদমন্ত হস্তীর দমনকর্তাঃ কর্ম্গালন্বপ তৃণরাশির অগ্নিসম 

দহনকার্ক এবং বাঁসনা মন্নী রা্রির শ্রান্তিপঞ্কুল অবকারের বিনাশক | আমি 
এ.বাঁসন।"যামিনীর অন্ধকারে প্রকৃতই ঢৃষ্টিহীন হুইয়। পড়িস্বাছি, তাই নিরন্তর 

'অবস্তকে বস্তজ্ঞান করিতেছি । আমার মনোমাতঙ্গ নিয়তই উন্মত্ত? ইন্ডরিয়গ্রাম 

নিরন্তর আমায় ঘাঁতন। দিতেছে । জানি ন|), আমার অদৃষ্টে আরও কি আছে। 

প্রাজ্ঞ ব্যাজর1 সংলাপ হইতে উদ্ধারার্থ অপ্রন-দৃষ্টিকে দুরে বিদর্জন দেন। 

আমার ভাগ্যদোযে শাঙদৃষ্টও আমার অন্ধ করিয়া বাসনাজালে বেষিত 
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করিতেছে। তা্টি বলিতেছিত_হে ভগবন্! এইরূপ মোঁহবিপদে পড়িয়া 

আমার যাহ! করা কর্তব্য এবং ভবিষ্যতে যাহাতে আমার মজল সাধিত হয়, 

আপনি কৃপা! পুরঃসর তাহা মৎসকাণে প্রকাশ করুন | ১৭-২১ 

হেত্রক্ষন! আমি জানি, সঙ্জনবুন্দের উক্তি এই যে, সাধুসঙ্গ ঘটলে মোহরূপ 

অন্ধকাঁররাশি বিদূরিত হয় এবং যাবতীয় মনোরথ যখন রাগাদি-দোষমুক্ত হয়ঃ 

তখন শারদীয় দিত্মগুলের ন্যায় স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । তাই বলিতেছি, 

হে খিশ্রেঠ ! যাহা স'সারের শান্তিজনক উপদেশঃ আপনি তাহা প্রদান পূর্বক 

সাধু ব্যকিিগের মুখনির্গত এ বাঁক্যের সত্যতা প্রতিপাদন করুন| ২২ 
চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত । 

পঞ্চবিংশ সর্গ 
শ্রীবশিষ্ঠ বলিলেন,__হে ব্রহ্গন্ ! ইন্দ্রিয়সংযোগ, বিষয়-ভোগরূপ জ্ঞান বা 

সম্থেদন, গত বিষয়ের পুনঃ পুনঃ চিন্তা, তদ্দরপ চিন্তা হইতে মনোমধ্যে তদমুয্প সদ 
বাসন! এবং সেই বাঁপন। নিবন্ধন মরণাদি-সময়েও ভবিষ্য শরীরাির স্মৃতি এই 

চাঁরিটি প্ররুতপক্ষে অলীক ? কিন্তু অলীক হইয়াও ইহারা এ সংসারে যাঁবতীয় 
'অনর্থের মূল। এী চারিটি বস্ত জন্মাত্তরাদি-ঘটনাঁরও নিদাঁন। এ চারিটি বস্তর 

মধ্যে গ্রথমৌক্ত ছুইটি শেষোক্ত দুইটি অপেক্ষা অধিক দোষাঁবহ। প্রথযৌক্ত 

ছুইটির মধ্যে আবার প্রথমটিই অধিকত্তর গুরু । বসন্ত খতুর ভূমিরসে লতা 
যেরূপ অন্ুৎপন্নাকারে সংস্থিত, তদ্রুপ এ আগ উল্লিখিত সম্বেদনাত্যন্তরেই নিখিল 

আপদ অনৃশ্তভাঁবে বিরাজ করিতেছে । ১-২ 

যাহার বাসনার পরিচ্ছদ পরিধান পূর্বক অতি গহন সংসারপথে ভ্রমণ 

করে, তাহাদিগের নকাশে বিগত ঘটনা-সমূহ নানারপ আড়ম্বরসহকারে 

আসিয়া উপস্থিত হয়; কিন্তু বসন্তাস্তে ভূমিরদ যেরূপ বিলীন হয়ঃ তদ্রুপ 

ধিনি বিবেকবান্, তাহার সংারভ্রাত্তি যাবতীয় বাসনার সহিত ক্রমে ক্রমে 
ক্ষয় প্রাপ্ত হইয় যায় । ৩-৪ ৃ 

এসংসার মেন শল্লকীনামক কণ্টকগুক্ম ; বসন্তখতুর মৃত্বিকীরসে কদলী 

প্রস্তুতির যেরূপ পরিপুষ্টি হয়, তদ্রপ একমাত্র বাসন! দ্বারাই উহার শ্বীতভাব 
ঘটে। ৫। চৈত্রমাসের তৃরস যেরূপ নানাপ্রকার বৃক্ষ-লতাঁময় বনাকারে ভূতলে, 
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আবিভুি হয, তদ্দপ এই যে অশেষ পদাধধূর্ণ মিথ্যা সংলার, ইহারই আকারে 
একমাজ বাদনাবসই জীবটৈতন্তে অভ্যুদিত হইয়া থাকে । ৬। সীমাহীন 
অন্তহীন মহাঁশন্ত-_মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন শূন্যতা) শূন্যতা ব্যতীত তাহাতে যেরূপ 

আর কিছুই নাই, তদ্ধপ এই যে বিশাল বিশ্ববক্ষাণ্ড। ইহাতে সেই একমাত্র 

শ্যময় সুমির্ম্ল ত্রঙ্গচৈতন্য ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। ৭ 

ঈতাগ্রে যে ভোগঞ্জান বা ভোগসঘ্বেদনের কথা বলা হইয়াছে, ব্রদ্ষ- 

চৈতন্ত পেই সঙ্ধেদনস্বর্ূপ নহেন; তিনি তাহা হইতে ভিন্ন_-এইরূপ একটা 

অনাদি স্বির-বিশ্বাদই অবিদ্ভাজন্ত ভ্রান্তি এবং সেই অবিস্যাত্রাত্তিই এই বিশাল 

বরঙ্গাণ্ডে বিকাশমান | সুতরাং যেরূপ শিশু-বুদ্ধিতে পরিজ্ঞায়মান বেতাল, তন্রপ 

সদাকারে প্রকাশমান এই সংসার । এই সংসারে যখন অজ্ঞানান্ববারেরই 

প্রাহুর্ডাব, তখন একমাত্র জ্ঞানালোকেই উহার ক্ষয় হইয় থাকে । ৮-৯। ভূতল- 

বাহিত যাবতীয় নদীসলিল যেরূপ দাগরোদকে মিলিত হইয়া! তথ্াঙ্গে একত্ 
প্রাণ্ড হয়, তদ্রাপ জ্ঞানের প্রভাবে নিখিল দৃষ্ঠ পদার্থের স্বাতন্ত্য যে সময় ঘুচিয়া 

যায়, সেই কালে কোন কিছুর ভে্রভিন্নতা প্রতীত হয় না, সকলই আহানময় 

আত্মাকারে প্রতিভাসিত হয়; সুতরাং তৎকালে সকলই এক হইয়া! যায় । ১০ 

মুৎকুস্ত যেরূপ মৃত্তিকা হইতে অপৃথক্, তদ্রপ এই জ্ঞায়মান যাবতীয় বস্তই 

জ্ঞানময় ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন 3 সমস্তই ব্রহ্গাভিন্নরূপে উপলভ্যমান | ১১। যে পদার্থ, 

বোধ-বোধিত, পগ্ডিতের1 তাঁহাকে বোধরূপেই বীর্তন করেন । কারণ, বোধ ও জড় 

এ দুইয়ের যদি আলোক ও অন্ধকাঁরবৎ পরস্পর বিরুদ্ধভাৰ খাকিত, তাহ! হইলে; 

রোধশুন্ত জড় পদার্থকে বোৌধময় আত্ম করদীচ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেন নাঁ 

এই হেতু বলা যাঁয়, যাহ! জড় বলিয়া তুমি বিবেচনা কর, সেই জড় ও বোধ এ; 

উভয়ের বিভিন্নতা কিছুই নাই। ১২। প্রত, দশ্ব, দর্শন, সকলই বোধম্ত।: 
নৃতরাং আকাশপুষ্পবৎ বোধভিম্নত| বলিয়! কোন একটা পৃথক্ বস্ত নাই। ১৩ ॥ 

যেরূপ জলের সঙ্গে জলঃ তদ্রুপ সজাতীয় বস্ত যখন সজাতীয় বস্তর সঙ্গে মিলিত 

হয়, তথনই তদুভয়ের একত্বলাভ ঘটে ; সুতরাং ইহা নিশ্চিত বুঝিবে যে, এই ঘে 
নিজের অন্ুভবাত্বক জগৎ, ইহার সঙ্গে নিজানুভবেরও পরস্পর এব! 

বিদ্কমীন। ১৪। পাষাণ-কাষ্ঠাদি দ্রব্য যদি বোধময় না হইত ভবে অলীর্ব 
শশশঙ্গাদিবৎ নিয়ত উহাদের অনুভৰ অসম্ভব হইয়] পড়িত। ১৫। এই মম 

দৃশ্য পদীর্ঘ বোধ হইতে প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন) তথাপি যে অন্ত বস্তুবংৎ উপলব্ধ হয? 

তাহার হেতু কেকা ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নয়। ও সমস্ত যদি বোধময় নাউ 

০০০১০ 
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হইত, তাহা হইলে জ্ঞানের প্রভাবে কদাচ উহাদিগকে জ্ঞাত হওয়া যাইত 

না।১৬। বায়ুর স্বরূপ যেরূপ একমাত্র স্পন্দন এবং জলাপয়ের স্বরূপ যেরূপ একমাত্র 

জল, তদ্দধপ এই বিশাল বিশ্বগত যাবতীয় দৃশ্ঠ বস্তরই স্বরূপ দেই একমাত্র বোধ। 
দষ্টা ও দৃপ্তাদি করিয়া! এ সংপাঁরে যত কিছু বস্তু লক্ষিত হয়, তৎনমস্ত একই পদার্থ; 
জ্ঞানোদর ঘটিলেই উহাদের এঁক্যান্ুভব হইয়। থাকে। পরম্পর সংশ্লিষ্ট জতু- 

কাঠের একক্রীভাঁব ষথার্থ জ্ঞানের অভাঁববশে বাহ্ৃদর্শনেই দেখ] যায়; পরস্ত 

প্রকৃত জ্ঞাননেত্রে দর্শন করিলে উহাদের পরম্পর নংযোগতেদ ব্যতীত খর একত্রী- 

ভাব প্রত বলিয়! বোধ হয় না। এইরূপ বল! যায, দ্রষ্টা ব! দৃষ্তাদির যে মিশ্রণ, 

তাহা তদ্রপ সংযোগ নহে। অজ্ঞানে দৃষ্ট হয় বটে যে, উহ্থারা জতুকাষ্ঠাদির স্থায় 
সংঘোগতঃ সন্ষিশ্িত। কিন্তু যদি জ্ঞানচক্ষতে দেখা যাক, তবে জতুকাষ্ঠাদিবৎ 

উহাদের পার্থক্য থাক অনস্তব হইয়া! ঈাড়ায়। তখন উহ্বারা একই হইয়া! যায়। 

দুই পাব্রস্থ সলিল ও ছুই পাত্রস্থ ক্ষীর যেরূপ পরম্পর একই পদার্থ, উহাদের 

প্রত্যেক বস্তদ্বয়ের একত্ব যেরূপ অনুভবসিদ্ধ ) দ্রষ্টা ও দৃণ্ত পদার্থের একত্ব তদ্ধপ 

জানিবে। বস্ততঃ উহাদের একত্ব জতুকাষ্ঠাদির স্ায় সংযোগমাব্র-রূপ নহে । ১৭-১৯ 

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! এই বাঁবতীয় পদার্থ ই একমাত্র চৈতন্যময় বঙ্থস্বরূপ ) সুতরাং 

তুমিই বা কে আর আমিই বাঁকে? সকলেই ত সেই নিত্য মুক্ত ব্রহ্মা। সুতরাং 
বল| যায়, তুমি "আমি ইত্যাকার পার্থক্যজ্তানই দংসারবন্ধনের হেতু । আর 
“অহং-জ্ঞানের'যে ক্ষয়, তাহাই মোক্ষের কারণ । উল্লিখিত প্রকার দংপারবন্ধন 

খণ্ডন করিতে যখন স্বশ্নংই পার, ইচ্ছ। হইলে যখন অহঙ্কার বর্জন পূর্বক মোক্ষপদে 
উপনীত হইতে সমর্থ হও, তখন আর &ঁ বিষয়ে তোমার শক্তি নাই, এ কথা কি 

প্রকারে বলা যায় ? ইহ] যার-পরণ্নাই আশ্চর্যের বিষয় যে, অহঙ্কার অলীক, উহা 

প্রকৃতপক্ষে অনুৎপন্ন ; তথাচ দ্বিতীষ্ব চন্জর ও মরীচিকাঁবারির স্তায় কেন যে উ্থা 
উৎপন্ন বলিয়া! উপলব্ধ হয়; তাহ! বুঝি নাঁ। ২০-২১। “ইহ! আমার, ইহ! আমার 
নহে” এই প্রকার ভ্রমজ্ঞানই ভববন্ধনের হে ; কিন্ত “আমি কিছুই নই, আমারও 
কিছুই নাই, সকলই সেই ব্রহ্ষণ, এইরূপ থে জ্ঞান-যাহাতে মোক্ষপ্রাপ্তি, হইতে 
পারে, এরূপ জ্ঞানও ত নিজেরই করায়ন্ধ। ফলে এই প্রকার নিজায়ত্ত উপায় 
বিগ্ভমানে অপার ভববন্ত্রণ। নীরবে ভোগ ভ্করিয়! যাওয়া! কি কম মর্খতার 
বিষয়? ২২ 

কুও-মধ্য-গত ক্ষুদ্র বদরীফল যেননুপ অনন্থুতুত ও কুস্তগর্ডেই অদৃশ্ত হুর, 
আর ঘটাকাশ যেরূপ মহাকাশ হইতে* ঘট দ্বারাই পরিচ্ছিন্ন হয়, তদ্রুপ 



4৬ বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ 

নিরবচ্ছিন্ন শ্বপ্রক।শ আত্মচৈতন্ত যে অহঙ্কার দ্বারা অন্তরিত বা! পরিচ্ছিন্ন হইয়া 

থাকেন, গাহা কদাচ ভাঁবিও না । কারণ পূর্ণ আত্মটচতন্যের এবংবিধ 

কোনও সম্বন্ধ নাই__যাহাতে বদরীফলবৎ্ অন্তর্ধান বা ঘটাকাশবৎ অবচ্ছেদ 

সন্তবে । ২৩। আত্ম! অদ্বিতীক ; অবিস্তাপ্রভাবেই তাহার ভিন্নরূপে কল্পন। হয় ৭ 

অতএব ধদি প্রকৃত আম্মচৈতন্য ও জীবচৈতন্যের পরম্পর জ্ঞান হয়ঃ তাহা হইলেই 

এঁ ৪হয়ের একাম্মতা প্রতীত হুইয়! থাকে । জৈমিনি-মতাবলম্বীর কহেন, জড় 

ও অজড় দুইয়েরই একত্ব বিগ্ভধমান। এ একত্ব সম্যক অপরিজ্ঞান হইতেই। 
সংঘটিত হয় জানিবে। কারণ, যাহা কিছু জড়াংশগত১ তৎসমস্তই জড় বলিয়। 

জড়াংশগত এক্যও জড় ভিন্ন অন্ত কিছুই নহে। অতএব কি প্রকারে 
জড়াকার এঁকেযের স্ফুরণ হইবে? এদিকে ঠৈতন্তাংশ যখন টৈতন্তইঃ তখন 

চৈতন্তাংশগত যে একত্ব, তাহাও চৈতন্থম্বূপই ; সুতরাং চৈতন্তময় এক্যের 

ব্ষিষ়্ চৈতন্য হওয়1] অপন্তব; কাজেই উহাদের একত্বও সম্তভবে না। আরও 

একটি কথ] আছে। যদিও অংশগত হউক, তথাচ জড় বা অজড় কোন 

কিছুই স্বীয় রূপ ত্যাগ করে ন।) এই জন্য অংশী ও অংশের উভয়রূপতাও 

কদ]চ সম্ভাব্য নহে। যে দ্রব্যের যে স্বভাব, তাহা সব্ধথা অনপনেয় ; 

কাজেই যে দ্রব্য স্বভাবতই অঞ্ড়, তাহা নিজ স্বভাবগুণে নিজ অজড়ুতা- 

রূপ ত্যাগ করত কিছুতেই জড়তা প্রাপ্ত হয় না। চেতন্যময় দৃপ্য অজড় দ্রব্যকে 

জড়াকারে দেখিতেছি সত্য, কিন্তু হহার হেতু উহাতে দ্বৈতত্রান্তি মাত্র; এই 
ত্বেতত্রান্তি আছে বণিয়াই এই প্রকার প্রতীতি হয়। নচেৎ যাহাতে অজড়কে 

জড় বলয় জ্ঞান হইতে পারে, তাদৃশ একত্ব জড়াজড়ে প্ররুতপক্ষে নাই । ২৪-২৫ 

মনের অনস্ত কুৎসিত-বিকার হইতেই নানারূপ বাসনায় ও অভিমানে জড়িত 

হইতে হয়) তদবস্থাপন্ন হইয়াই উল্লিখিত অপম্যক্ দৃষ্টিতে ব্রহ্মতত্বমন্থয় করিতে 

করিতে অনেকে পর্বতচ্যুত পাধাণখণ্ডবৎ অত্যধিক অধঃপতিত হইয়া! যায়। ২৬। 

মম্য্ের] যেন তৃণরাশি তুল্য, তাহার] বাপনানিল প্রবাহে চালিত হইয়া জন্ম 
জন্মান্তরে অশেষ কষ্ট উপভোগ করে; তাহাদের এ সমস্ত কষ্ট অনির্ব্চনীয়় |২৭ 
'তাহীরা বিষয়রসে রঞ্জিত হইয়া রমশীগণের করশুলাহত কন্দুকবৎ একান্ত বিচরণ 
করিতে করিতে পরিশেষে যত্কালে দেংলক্ন ঘটে, তখন নরকে নিম হ্ইয়া! 
থাকে । তথায় তাহারা যার-পর-ন1ই ক্লেশে জর্জরিত হয়, এবং পুনরায় অন্ত 
প্রকার শরীর এহণ করে। ২৮ 

পঞ্চবিংশ সর্গ সমাণ্ড। 



ধড়বিংশ সর্গ 

শ্রীবশিষ্ঠ বসিলেনঃ_হে বক্স! বর্ষার গ্রারস্তে যেব্প কাটকুল আবিভূতি 
য়) তদ্দূপ যাহার] বিষম নংলারপখে পতিত, তাহাদের পূর্ব পূর্ব জন্মের লক্ষ 

পক্ষ কষ্টপ্রণ কর্ম পুনরায় আপিল! উপস্থিত ইয়।১। সংসারী ব্যক্তির পুত্র- 

কলত্রাদি পদার্থপুঞ্জ যেন মহারধ্য-গত প্রস্তরখণগ্ডাবলীর ন্যায় পরিদৃশ্তমান ; 

উহাদের পরম্পর কোনই দন্বন্ধ নাই, তথাপি একমাত্র চিন্তাই উহাঁদিগকে 
শৃঙ্খলাব পরস্পর গ্রধিত রাখিতেছে। ২। বসন্তখতু উপস্থিত হইলে ভূমির 
রলসঞ্চার হয়) সেই হেতু কানন যেরূপ বৃক্ষলতাঁদি দ্বারা অগম্য ও অন্ধ" 

কারারৃত হইক্স! পড়ে, তদ্ধপ মন্ুষ্যগণের থে মনক্ষেত্র, তাহাতে বিষয়রন সঞ্চারিত 

হয়) সেই হেতু উহা নানারূপ ঘটনাপরম্পরারূপ বৃক্ষণযূহে নিবিড় ও অন্ধ- 
কারাচ্ছন্ন হইয়1 থাকে । ৩ 

আহা, কি ছুঃখের কথা, জীবকুল একমাত্র বাদনার বশেই অবশ 

হইয়৷ পড়ে; কাজেই তাহাঁরা নান। জন্মে নানারূপ লুখছুঃখ ভোগ করিয়| 

থাকে ।৪| হায়, কি বিষম পদার্থবাসনা! এই সংসারস্থ যাবতীয় ব্যক্তির 

সবাক সত্তা প্রকৃতপক্ষে কিছুই নাই, তথাচ কেবলমাত্র বাঁদন। নিবন্ধনই অন্তরে 
এই সংমারত্রান্তি অন্থভব করে। ৫। আম্মায় এবং চন্দত্রমগ্ডলে কিছুমাত্র পার্থক্য 
নাই। কারণ, উভয়ই অশেব আনন্দ ও সুধাময় স্তব্ধ জ্যোতিঃন্বরূপ এবং 

উভয়ই নিখিল বস্তুতে সুন্সিগ্ধ। সুতরাং শাস্তির জন্য সেই শান্ত আত্মপদা- 
খের প্রতিই প্রগ্নাসী হওয়া] বিধেয়। ৬। যে ব্যক্তি অগ্রপশ্চাৎ বিচার ন! 

করিয়াই যে কোন তুচ্ছ বিষয়ের বাঁসন] করে, মেই ব্যক্তি মর্ধ্যাদাহীন, যূর্থ এবং 
যে কৌন শিশু; এ ছুইয়ে প্রভেদ কিছুই নাই। মংস্ত যেরূপ নিজের গুভাশুভ 
ঝুঝতে পারে না না ঝুঝিয়াই যাবৎ প্রাণ থাকে, তাবৎ কিছুতেই আমিষগ্রথিত 

বড়িশ ত]াগ করে না» তদ্রপ যে মুট়ের শুভ়া্তভবোধ নাই, সে তাহার লব্ধ 
বিষয়ামিষ আমীবনাত্ত কিছুতেই পরিহার করিতে সমর্থ হয় না; সুতরাং এইরূপ 
মূঢ় ও কীটজাতীয় মীন এই উভয়ের আর পার্থক্য কি? ৭-৮ ৃ্ 

শরীরই বল+ আর পুত্রকলত্র ও অর্থাদ্দি যাবতীয় দ্রব্যের কথাই বল, সমস্তই 
বালুকাময় শু শরীরবৎ একান্তই ক্ষণভঙ্গুর |৯। আব্রন্গ সত্ব যাবৎ শত শত যোনিতে 

আকন্নকাল বিচরণ কর, একমাত্র শাস্তিগব্যতীত কিছুতেই চিত্তের শাস্তি হইবে 
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না।১০। পথ বন্ধুর হইলেও যদি পথ দেখি! চলে, তবে উহার বদ্ধুরতা যেরপ 

পথিকের কষ্ট জন্মমইতে সমর্থ হয় না, তদ্ধপ যদি তবপদ বিচার কর! যায়, তাহ! 

হইলেই মর ভববন্ধনে কষ্ট পাইবার সম্ভাবন| নাই। ১১। যে ব্যুক্তি অবহিত 

হইয়। থকে, পিশাচে যেরূপ তাহার কিছুই অনিষ্ট করিতে পারে না, তন্ধপ 

তোমার মন ঘখন বিবেক-বিষয়ে আশ্রিত হইবে, তখন আর বাঁদন1 তাহাকে 

আক্রমণ করিতে পমর্থ হইবে না। ১২। দৃষ্টি প্রসারণ করিলেই যেরূপ রূপা- 

লোক প্রকাশ পার, তদ্ধপ চৈতন্তময় আম্মার প্রপরণক্রমেই এই অহস্তাবময় 

বরন্ধাণড প্রকাশিত হইয়] থাকে । ১৩ 

হে কামক্রোধাদিরিপুতরমনকারিন্! চক্ষু বুজিলে যেন্ূপ অখিল রূপদর্শনের 

নিবৃন্ধি হয়, তদ্রপ যে সময়ে জীবটচতন্ত নিমীলিত হন, সেই কালেই নিখিল দৃশ্ঠ 

পদীর্থের উপশম ঘটিকা যাঁয়। ১31 এই যে অহন্তাবমন্ন ব্রন্ধাণ্ড প্রত্যক্ষ 

করিতেছ, ইহ একটা নিতান্তই অপং পদার্থ; বায়ু যেরূপ গগনাঙ্গনে ম্পন্দ বিস্তার 

করে, তদ্রপ দেই একমাত্র শুন্ধ চৈতন্য আম্মাই অবিবেক নিবন্ধন কিঞ্চিৎ প্রস্থত 

হইয়। নিজেই নিগ্গের শুন্তময়্ীআ্মায় এ অপং ব্রক্গাণ্ডের বিস্তার করিতেছেন । ১৫। 

বরহ্ষচৈতন্ত পরম নির্ধ্ল, তিনি প্রকৃতপক্ষে কিছুই ন। করিলেও অন্তরে মৃতকাচ- 

নাদি-কর্সিত কুম্তবং অলীক হইঙ্নাও সত্যরূপে প্রতীত এই জগতের আকারে 

আপন। হইতেই প্রকাশিত হইতেছেন। ১৬। আঁকা ঘেকপ শুন্ত, বাবু যেরূপ 

স্পন্দন এবং তরঙ্গ ঘেরূপ জলমাত্র, তদ্রপ এই যে জগৎ, ইহা ও ব্রহ্মচৈতগ্থমাত্র ভিন্ন 

আর কিছুই নহে। যেরূপ জল-গত সলিলাব্যতিরিক্ত শৈলাঁকার তরঙ্গততি) এই 

ধিজগৎই তদ্ধপ গেই নিরবক্ছি্ন, নির্ব্বি ভাগ, শান্ত ব্রহ্মা কাঁশ জাঁনিবে | ১৭-১৮ 

ধাহার সর্ববাসন।-নিবৃত্তি হইয়াছে, তথাবিধ শান্ত তত্বঙ্ঞানীর অন্তরে এইরূপ 

একট গীতলতা। আপিক্! উপস্থিত হয় যে, তাহাতে দহন-কণোপম লাংসারিক 

ধাবতীয় সন্তাপ চন্দ্রবৎ শীতল হইয়া] যায়। ১৯। সমগ্র জগৎ যখন নিরতিশয় শাত্ত 

:নর্ববগত কল্যাণময় আয্মরূপে প্রকটিত, তখন কি কার্ষেয বা কি দাধনযেগে, 
জ্যোতি ব্রক্ম ভিন্ন অন্য কি বস্ত উৎপাদিত হইতে পারে? একমাত্র ত্রঙ্মসত্তাই 

সমস্ত বস্তর স্ব স্ব স্বরূপ।২*| যাহাতে ব্রহ্মপততার শ্ুত্তির কোনই ব্যাঘাত নাই, 
ততমুদায়ই অব্যয় ব্র্বস্বরূপে প্রকাশমান। যূর্থ লৌকদিগের অনুভবে যে যে 
ইতি উৎপত্তি প্রভৃতি বিকার সিদ্ধবৎ প্রতিপন্ন হয়, তৎ্মস্তই বাঁধারূপে ' 

অন্নভূত ইংয়া থাকে । পরম্থ আমি ত বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি; 
কিন্ত উহাদের নতা ও কৈ উপলন্ধি হয় নাই। আমি বুশ্িগনাছি,_ও সম্ত 
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আঁকাশ-পুর্পবৎ অলীক। হে ঘি! যে কিছু বাধক পদার্থ দর্শন করিতেছ, 

তৎসমস্তই মনের কল্লিত) মন খন বিনষ্ট হয়। তখন উহাঁদেরও নাশ অবশ্থস্তাবী। 

এই জন্য বলিতেছি,_-তুমি মনকে পরিত্যাগ করত জ্ঞানী হইয়। মহোপলখগুবৎ 

শাস্তভাবে অধিষ্ঠান কর। চিত্তের বিলোপ ঘটিলেই রূপাদি মনন ও রূপাদির 

প্রকাশক নেত্রাদির বিলোপ হইবে ; স্থৃতরাং জ্ঞানীরও বিলোপ নিশ্চয়ই ঘটিবে ; 

কাজেই মনংশৃন্ত হইন্া অবস্থিতি কর! কি প্রকারে সম্ভবে? এরূপ আশঙ্কা 

কদাচ করিও না; কারণ, এই জ্ঞানী তাদৃশ চিত্তশূন্য নহেন; ইনি সেই অজ 

অনস্ত অবায় ব্রহ্মস্বরূপ | ২১-২৩ 

হে বিপ্র! ঘিনি চিত্ত পরিহার পূর্ববক শূন্যকল্প আম্মভাবে অিষ্ঠান করেন, 

তাহার নামরূপের উপলন্ধিই হয় নাঁ। তথাবিধ ভাবে অধিষ্ঠানের দৃঢ়ীভ্যাস না 

থাকায় সমস্তই স্বপ্বিকাঁরবৎ প্রতভীত হয়। ২৪। ব্রাঙ্গ কর্তী কেহই নাই; 
অথবা জগচ্চিত্রও কিছুই নাই। কোনপ্রকার উপাদান ও দ্রব্যসম্ভার ব্যতি- 

রেকে শৃন্যমার্ণে ই সঙ্কল্পবলে এই জগচ্চিত্র প্রকীশিত হইতেছে । মন যে সময় ধাহার 

করন! করে, একমাত্র সেই চিন্মন়্ আত্মাই তৎকাঁলে মনঃকল্পিত সেই পদার্থে তদ- 

ডাপাকারে অধিষ্ঠিত থাকেন। সুতরাং আত্ম ব্যতীত দৃশ্য যখন কিছুই নাই, 
তখন আত্মা ভিন্ন বলিয়া যে কোন ৃশ্তুকে নিশ্চয় করিতেছ। তত্তাবংই অলীক । 

বস্ততঃ কে কোথায় কি প্রকারে কি কার্ধ্য করিবে? ২৫-২৬। “আমি সুখী? 

এই প্রকার অববোধই ম্থ আর “আমি দুঃখী” এই প্রকার অনুভবই ছুঃখ ; 

ইহ] ব্যতীত স্বথ বা ছঃখের হেতু অন্য কোন বস্তই নাই; কারণ, যে যংকিঞ্চিৎ 
পার্থিব বস্তু লক্ষিত হইতেছে, সমন্তই সেই ব্যোমাত্মা এবং সমস্তই আত্মভাবে 

বিরাজমান । ফলে যেরপ স্বপ্নদৃষ্ট শৈলাদি অলীক, যাবতীয় পাধিব পদার্থে পাধিবত্ব 
তদ্রপ মথ্যা ৷ অহঙ্কারের বশেই এ সমুদবায়ে ভ্রাস্তিসঙ্কুল অস্তিত্ব অনুভূত হয় আর 
অহঙ্কার বিলুপ্ত হইলেই শাস্তিরূপিণী ব্রহষন্বরূপতা৷ অনুভূত হইয়া থাকে ।২৭-২৮। 
কনকবলয় যেরূপ কাঞ্চন হইতে বস্তত্: বিভিম্ন না হইলেও তাহাতে ভিম্নবৎ 

প্রতীয়মান বলয়বরূপত1 বিষ্ভমান, তন্রপ তোমারও অসত্য অহস্তাব . অবস্থিত 

জানিবে। যিনি শাস্তিমার্গে অধিরোহণ করেন, তথাভূত মহাত্মায় অহভ্ভাব 

বিদ্বমান থাকে ন1। শষগুণ-শালী জ্ঞানী ব্যক্তি যদিও শৃন্যময়, তথাপি তিনি বরহ্ধা- 

নন্দরমে পূর্ণ হ্ইয়াই বিরাজমান । ৩০। হৃদয় তাহার সুশীতল থাকে; তাহার 
মাননিক বৃত্তিগুলি নির্বাণ হস! ধায় বলিয়া তিনি নির্মনন্বভাবে অধিষ্ঠান করেন। 
তাহার সর্ববকর্েই উদাসীনভা। তাই তিনি যদিও কেন কর্্ঘ করেন, তথাপি 
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তাহাকে অকর্তা বলিয়াই আহ্বান করা হইয়! থাকে। কোনওপ্রকার বাসনা 

তাহাতে পরিদৃষ্ট হয় না, মৃতরাং তিনি চেষ্টাভিমাঁন-শৃন্য হইয়াই বিরাজমান 

থাকেন। তাঁভাকে দেখিলে যেন একটা প্রস্তরমূর্তি বলিয়াই মনে হয়। কাজেই 

তিনি যদি কোনওপ্রকার ব্যবহাররত হন, তথাপি বোঁধ হয়, যেন তিনি কিছুই 

করিতেছেন না; যেন তিনি সমভাবে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন | ৩১-৩২ 

দোলার উপর যখন শিশু নিত্রিত থাকে, তখন সেই দোলা দোহ্ল্যমান হইতে 

থাকিলে নিদ্রিত শিশুর অঙ্গ যেরূপ স্পন্দিত হইলেও তাহাতে তাহার আআ্মাঁভিমান 

থাকে না, সে নিষ্পন্দভাবেই অবস্থিত থাকে, তক্রপ জ্ঞানী বাক্তি কার্ধারত হইলেও 

তাহাতে তাহার আল্মাভিমান থাকে না; তিনি যেন নিত্য নিশ্চলভাঁবেই বিরাজ 

করেন : বাহাজ্ঞান বিদূরিত হওয়ায় যিনি পূর্ণ জ্ঞানময়ত1 প্রাপ্ত হইয়াছেন । ধাহীর 
আশা, ইচ্ছা, প্রঘত্র, মত] বা শুভেচ্ছা, কোন কিছুই নাই; তথাবিধ বাকি 
শান্ত অনস্ত আম্মময় বলিয়া! কি প্রকারে তাহার আত্মাভিমান সম্ভবপর হইতে 

পারিবে? ৩৩-৩৪ | দ্রষ্টা, দৃশ্ট বা দর্শন কিছুরই জ্ঞান নীই বলিয়া যিনি একরূগ 
নিরাঁকার-_ নির্বিকার, ভাদুশ নিরপেক্ষ লোক যদি কোঁন বিষয় দেখেনও, তথাপি 

তাহার আম্মাভিমান প্রকট হইবে কি প্রকারে? ৩৫1 সর্ববিধ বিষয়ের জক্ যে 

:উপেক্ষা, তাহাই সংসাঁরমুক্তি নামে অভিহিত । উক্ত প্রকার উপেক্ষার মধ্োই 

ধিনি বিশ্রাম করেন, তিনি আর কোগ্ পদার্থ দেখিবেন? ফলে তিনি দেখিয়াং 

কিছুই দেখেন নাঁ। ৩৬। ভ্রমাত্বিকা স্বগ্লানার ন্যায় এই শরীরের পাথিবত 

যখন অলীক, তখন কে কাহার প্রতি কিসের জন্য সাঁপেক্ষ হইবে? ফল কথা 

জ্ঞানী ব্যক্তি সকল প্রকার চেষ্টা, সর্ধবিধ কৌতুকব্যাপার বা নিথিল ক! 

পরিত্যাগ করত কেবলমাত্র জ্ঞানময় হইয়াই বিরাজমান থাকেন। ৩৭-৩৮ 

হে রাম! মর্প যেরূপ কথক ত্যাগ করে, তন্দরপ সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠ মস্ষি এই সবর 
কথ) শুনিয়া স্বীয় স্নবিস্তৃত মোহলাল সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিলেন | ৩৯। পে 
তিনি বীভম্পৃহ-চিত্তে শত "বর্ষ যাবৎ অবিচ্ছেদে বর্তব্যক্রিয়াসকলের অনুষ্ঠা 
করিতে লাগিলেন । অতঃপর শতবর্ষ বিগত হইলে সেই মন্ষি কোন এক নির্জ্' 

' পীর্তাপ্রদেশে সমাধি আশ্রয় করত অধিষ্ঠিত হইলেন। মঞ্কি যোগিকুলের মে 

শ্রেষ্ঠ পদবী প্রাপ্ত হইলেন; তাহার ইন্দরিযজ্তান ভিরোভূত হইল ; শনৈঃ শনৈ 
তিনি প্রস্তরপ্রায় অবস্থাঁপন্ন হইলেন । তদবস্থায় আঞ্জিও তিনি অধিষিত আছেন 
যদি কখন কষ্ট শ্বীকার করিয়া তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করা যায়, তবে তিনি গ্রবোধি 
ভুন। ৪৯৪১ € 
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হে রবুশ্রেষ্ঠ ! তুমি এ মঞ্কির তুল্য হও। এরূপ উপায়ে ততক্ঞানপ্রাধ্যর্থ 

'তোমার চিত্ত সমুদ্যোগী হউক। তুমি বিবেকের প্রমাদে আত্মানন্দে বিচরণ 

করিবার জন্য প্রৃত শাস্তির আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমার মতি যেন বিষয়োপ- 

(ভোগে আসক্ত না হয় এবং তাহা যেন বিবেকবর্জিত হইয়। শারদীয় নীরস মেঘ- 

(মালার ন্তার ক্ষণেকের মধ্যেই দীনদশায় উপস্থিত ন1 হয়। ৪২ 

ষড় বিংশ সর্গ সমাপ্ত । 

সপ্তবিংশ সর্গ 

শ্রীবশিষ্ঠ বগিলেন।_হে সৌম্য ! তোমার বাহ এবং আভ্যন্তরীণ যাঁবতীয় 

ধৃত্তি অপসারিত হউক । তুমি প্রশান্তচেতা হইয়া যথাঁলব ক্রিয়া-কলাপের অনু- 

গামী হইয়া! থাক। যেরূপ স্ৰটিক-মণিময়ী প্রতিমা, তদ্রুপ তুমি সৎ হইয়াও 

অপদাকারে অনুমিত হইতে যত্রণীল হও । ১। চিদ্দাকাঁশ এক হইয়াও অনেকরূপে 

ব্যাপ্ত এবং যখন জ্ঞানোদয় হয়, তখন তিনি বাষ্টি বা সমষ্টি কোন কিছু বলিম্বাই 
প্রতীত হন না; ম্ততরাঁং তথাবিধ আত্মায় নানাত্ব কল্পনা কি প্রকারে 

সম্ভবে? ২। নিখিল শৃহ্বমার্গ আদি-অন্তবিহীন এবং উহা পরমা ত্বা বারাই সমা- 

কীর্ণ; ৃ তরাং এই ভ্রমাত্মক শরীরের উদ্ভব-বিলয় দর্শন করিয়! উল্লিখিত নির্বিকার 
পূর্ণপরমাতীর বিকীরাঁদি আছে, ইহ! কি প্রকারে সম্ভবে ? ৩। জড় বস্তর সৃষ্টি 

প্রভৃতি কাঁধ্য মনেরই চপলতা নিবন্ধন পরিস্ফুরিত হয় এবং মনের চপলতা যে 

[সময় তিরোভূত হইয় যায়, তৎকালেই এ সমস্ত বস্ত জলে তরঙ্গরাঁজির ন্যায় এক 

পরমাআ্ীতেই অপৃথক্ভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকে । ৪। শুভ্র মেঘপটলে 

বসনাশঙ্কা যেরূপ একেবারেই নিক্ষল ও মিথ্যা, এ শরীরে “অহস্ভাবন1'ও ভদ্রপ 

জানিবে। এই জন্য বলিতেছি, তুমি এই শরীরাদি অলীক বস্ততে “অহং-জ্ঞান 
করিয়া মজিও না। রূপ অহং-জ্ঞান নিবন্ধনই পুনঃ পুনঃ জন্মধারণ করিতে 
হয়) সুতরাং যাহা সেই পরম মঙ্গলকর পরমপদ, অপীম সুখ ও অশেষ পর্ব্য্য- 

'লাভার্থ তাহারই চিন্তা করিতে থাক | ৫-৬ 

যিনি চির-সমভাবাপন্ন চিপাকাশময় ব্রন্গ, এ ব্হ্গাণ্ডে তিনিই একমাত্র পর 
পদার্থ। তিনি আদি ও অন্তহীন) তোমার চিত্ত সেই পরমপদ ব্রহ্গকে প্রাপ্ত 
(হইবার জন্যই উৎকতিত হউক ৭। তুষি ব্রধ-পদার্থ নিরূপণ পূর্বক তাহাতেই 

১৯ 
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যদি একনিঠ হইতে সমর্থ হও) তাহা হইলে নেই নিরঞ্জন পরমাত্মবরূপেই তোমার 

অবস্থিতি হইবে । ধ্যাতা, ধ্যান বাঁ ধ্যেয় বলিয়া যে পদার্থকে স্থির করিতেছ, 

উহী সম্পূর্ণ মিথ্যা । ধ্যাতা, ধ্যেয় সমস্ত সেই ব্রহ্ম; উহাদের প্রভেদ কিছুই 

নাই ।৮। কি দ্রষ্টা, কি দৃশ্ত) কি দর্শন, সমস্তই চিদ্বিলাসমাত্র ) আর 
বাহাকে জড় পদার্গ বণিয্া। স্থির করিতেছ, উহ1 চৈতত্যময় পরমীত্মা। হইতে 

অপৃথক্। বস্ততঃ সকলই একগাত্র সেই ঠৈতন্ত-মৃত্তি দ্ধ । ধ্যান ও ধ্েয 

ইত্যাদি সমস্তই ত্রাপ্তিমাত্র ; ধোয় বস্ত একমাত্র ব্রহ্ম, তিনি ধ্যান বিনা নিরস্তর 

মমানভাঁবেই সমুদ্ভাসিত | ৯ 

হে রাম! আনম! চিন্ময়) তিনি নিরন্তর শান্তিময় ও সমাবস্থ। প্রতিপচ্চন্্ 

উদ্দিত হউক কিংবা গ্রলয়ের বাঁত্য। প্রবাহিত হউক, সাগর যেরূপ তাহাতে ক্ষুব্ধ 

ব1 শুষ্ক হয় না), তদ্রপ এ আন্মতত্বও ক্ষুব্ধ বা শুষ্ক হইবার বস্ত নহে। ১০। যে 
ব্যক্তি ভরণীযোগে দ্রুত গমন করে, তাহার চক্ষুতে যেরূপ তীরস্থিত পর্বত, বৃক্ষ 

ইত্যাদি সচল ধণিয়া অগ্মিত হয় এবং শুক্তিতে যেরূপ রজতত্রাত্তি ঘটে, তদ্দরপ 

চিতের ভ্রান্তিবশে ব্রঙ্গেই দেহাধি ও তংসমুধায়ের চলত উপলব্ধ হয় । ১১। সেই 

পর্মপ্ার্থ ব্র্ধে দ্বৈতভ।ব সম্ভবে ন। বাহ! কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছ, তৎসমস্তই 

সেই একমীত্র ব্রক্ধ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। তিনি জ্ঞানময়; তাঁই সকলে 
তাহাকে বঙ্গ নামে অভিহিত করেন । দেই ব্রঙ্মবস্ত ভিন্ন ব্র্ধাণের আদি কিছুই 

বিদ্যমান নাই । অধিক কি বলিব, এমন যে ভ্রম তাহাও তাহা! হইতে পৃথক্ অন্য 

কোন বস্ত নহে । আকাশে যেরূপ বন, সিকতাঁমর় প্রদেশে জল যেরূপ ও চন্দ্রম- 

মণ্ডলে ভড়িল্লতার যেরূপ অসদ্ভাব, তদ্রুপ তত্বদর্শনেও শরীরাদির বিদ্যমানতা 

সম্ভবে না। ১২-১৪ 

হে সত্যন্শ্রেষ্ঠ! এই অলীক জাগতিক ভ্রান্তিতে তুমি ভীত হইও না। আগি 

তোঁমার নিকট যাহা বলিলাম, ইহাই সত্য পরম পদার্থ জানিবে | ১৫। এরই 
জগৎই মতা, ব্রদ্মের বিদ্যমানতা মিথ্যা, পুর্বে তোমার এইপ্রকার ভ্রান্তি জন্িক়া- 
ছিল; এক্ষণে তোমাকে যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিলাম, তাহাতে সে ভ্রম 
অবশ্ত খিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে । তাই বলিতেছি, সংসারবন্ধনের অন্য কি কারণ 

আছে? ১৬। কি স্থালী, কি কুন্তাঁদি, যাহার কথাই বল, তাহা যেরূপ এক 
মাত্র স্বতিকা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, তদ্রপ এই জগতে চিত্তমাত্র ব্যতীত আর 
কিছুই নাই জানিবে। বিচার করিয়া দেখিলে এই জগতের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হই়া 
ধায় । ১৭ 



নির্বাণ-প্রকরণ . ৮৩ 

হে রাম ! যে দকল শাস্তিম উপদেশ তোমার নিকট কথিত হইল, ইহাতে 

নিরহস্তাঁব হইয়া তুমি কি সম্প্, কি বিপদ, কি উন্নতি, কি অবনতি সর্বকালেই 

হর্যবিষাঁদাঁদি বিপর্জন করত লমভাঁবে অধিষ্ঠান কর। মংপ্রদন্ত এই উপদেশ 

বিশ্ৃত হই তুমি যে ্রদ্ষের সঙ্গে অভিন্নাক্মা, ইহা তুপিয়া যাইও না। ১৮। হে 
রবুকুলগগনচন্্ রাম! ব্রদ্গের সঞ্গে স্বার একাত্মত। সম্যক বিদিত হইয়া তুমি 
যদি থাকিতে বাপনা কর, তাহ। হইলে চিন্তের সন্তাপজনক হর্ষ-শোকাদি 

পরিহার কর, কিংবা উদ্াপীনবৎ তাহাদের অন্রসরণ করত পরমস্থুখে 

বিরাজমান থাক । ১৯ 

সগ্ডবিংশ সর্গ সমাপ্ত । 

অফীবিংশ সর্গ 
শ্রীপাম বলিলেন, ব্রন! বীজ, অগ্ধুর, পুরুষ ও কর্ম এইগুলি অদুষ্টের সঙ্গে 

সংশ্লিষ্ট) উহাদের প্রকৃত তত্ব আমার নিকট পুনরার সবিস্তার কীর্তন করুন। ১ 

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! বস্ততঃ বিবেচনা! করিষী। দেখিলে কেহই 
কাহারও উৎপাদক বা উৎপাগ্য নহে। এ সংসারে অনৃষ্ট, পুরুষ, পুরুষকার ও 

ঘটপটত্বাঁদি যাহ] কিছু গ্রাতিভাত হইতেছে বা যে কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছঃ তৎ- 

সনস্তই চিন্ময়ের স্পন্দন হিন্ন অন্য কিছুই নহে । ২। কি পুরুষ, কি পুরুবত্রিয়া 

ঘট-পটাদি, চিন্মরের স্পন্দন তিন্ন তাহার্দের উৎপত্তি কি প্রকারে সম্ভবে ? ৩। 

সেই চিৎপন্দন দ্বারাই এই নিখিল ব্রঙ্গাণ্ডের স্থষ্টি হয় । চিৎস্পন্দন যখন বাঁপনা- 

পবারণ হয়, তখনই এই নিখিল জগত্প্রপঞ্চের আবির্ভাব হইয়া থাকে। পরস্ত 

যখন বাঁদনার সমাপ্তি ঘটে, তৎকালেই এ সংসার তিরোভূত হইয়া যায়। 
স্বধীগণ এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, নাগরের তরঙ্গ যেরূপ স্পন্দনশীল হইলেও 

বন্ততঃ নিম্পন্দ বলিয়াই প্রীত, তব্রপ চিৎস্পন্দ যে সময় বাঁসনা-শৃন্ত হয়, তখন 
অস্পন্দনমধ্যেই গণনীম্ব হইয়া! থাকে । ৪-৫ 

হে রাম! চিৎস্পন্দময় পুরুষ ও কর্মের সষ্টিবাঁপারে পার্থক্যমত কল্পনাংশ 
কল্পনাংশ নিবন্ধনই সলিল ও জলত্তরগ্গবৎ পুরুষ ও কর্মের দ্বিত্ববোধ হ্ইস্স] 
থাকে। হিম ও শৈত্যের যেরূপ অভিন্নত1, তদ্গ কর্শেরই পুরুষত! এবং পুরুষ- 
তারই কর্মতা। » হিম ও শৈত্য ছুয়েরই যেরূপ পরম্পর একত্র, 
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তক্দপ কর্ণ ও পুরুষ উভয়ই পরম্পর অপৃথক্। অনৃষ্ট। কর্ম ও পুরুঘাদি সমস্তই 

চিনয়ের স্পন্দরপের পরিণতি জানিবে ১ নতুবা! প্রকৃতপক্ষে কর্মাদি পৃথক্ কিছুই 

নহে। নন জন্ত একমাত্র সেই ব্রচ্মচৈ-ন্যই ব্রঙ্গাণ্ডের বীছ ও স্পন্দনের অসভাঁবে 

উহার বীজত্ব অপসারিত হয়। 'ী বীজট অভ্যন্তরে অগ্নুরাকারে বিরাজমান? তাই 

উন অগ্গুরন্বরূপ | মহাসাগর যেরূপ কখন কোথাও স্পন্মশীল এবং কখন 

কোথাও স্পন্দরহিত, তদ্দপ প্র ত্রহ্মচৈতন্যও কথন সম্পন্দ এবং কদীচিৎ স্পন্দ- 

বিরহিত । এই গ্রকারই ব্রহ্ষচৈতন্যের স্বভাব | ৬-১৯। চিৎস্পন্দ বাসনীবিষ্ট 

হলেই অকারণে বীন্রন্ূপে শরীরাদি অদ্লুরের কারণ হইরা দীড়ীয়। ১৩। তুণ, 

গুয় ও লতা। ইত্যাদির মধ্যস্থ ঘণাবথ কাধ্য বীজ চিৎস্পন্মই । তদ্ভিন্ 

উহার অন্য বীজ নাই। ১৪। বস্ততঃ অগ্নি ও উষ্ণতা, বেরূপ ভিন্ন নহেঃ বীজ 

ও অঙ্কুর তদ্রূপ অভিন্ন। বীজ ও কন্ম যেরূপ অপৃথক্, বীজ ও অদ্কুর তদ্ধপ 

এক । ১৫। জল যেরূপ স্পন্দনীল হইরা স্থুন-স্থক্ষ বুদ্নুদাদির উৎপাদক হয়, তদ্রপ 

সেই একা দ্য চিতই তুগর্জে ম্প্দমান হইয়। নানারূপস্থা বরাদ্কুর প্রকাশ করেন ।১৬। 

বিবেচন! করিক্প দেখ, তৃগর্ভ অতি কোমল; ইগ হইতে অশনি তুল্য কঠিন 

অস্কুর-সমূহ উৎপাদন করিবার শক্তি চি্তি্ন আর কাহার সম্ভবে? ১৭। লতা 

ইত্যাদির গর্ভে বে রদ থাকে, সে যেরূপ স্বীয় ভাঁবান্তর পুষ্প-ফলাদি প্রপারিত 

করে, জীবকুলের শুক্ররসের মধ্যে যে চিত্শক্তি, তিনিই এই পমগ্র জঙ্গমাকারে 

বিস্তার প্রাপ্ত হইতেছেন । ১৮। এ চিৎ সর্বস্থানে সমভাঁবেই অধিষ্ঠিত) এক- 

মাত্র তীাহারই প্রাধান্য না থাকিলে দেবদানবাদির উদ্ভাবনশক্তি আর কাহার 

সন্তবিতে পারে ? :৯ 

রক্ধ জ্ঞানময় ; তাহার বিস্ফুরণই দমস্ত স্থাবরমঙ্গমাত্মক পদার্থের আস্ত 
বীজ। এই বীজের আর বীজ কিছুই বিগ্তমান নাই। ২০ উর্শি, বীচি ও 

তরঙ্গাদিবৎ বীজ ও অস্কুর এবং পুরুষ ও পুরুযকার্ধ্যের পরম্পর পার্থক্য কিছুই 

নাই। ২১। পুরুষে 'ও পুরুষকর্ম্ে এবং বীজ ও অস্কুরে ত্িত্বঙ্ঞান ধাহা হইতে 

হয়, ত্রাদৃশ মহান্গভব বিজ্ঞ পশ্তর উদ্দেশে আমি নিরন্তর প্রণাম করি। ২২। 

বীজচৈতন্তই বার বার জন্মধারণের বীজভূত; উহারই অন্তরে যে বাসনারস 
' বিগ্তধান, এ রস হইতেই শরীরাদি অঙ্কুর উল্লসিত হয়। সুতরাং অসজনামক 

' অগ্নি দ্বারা উহ্থাকে অঙ্গীভূত করিয়া ফেল। ২৩। লোকে কোন কর্ম করুক বা 
নাই করুক, শুভ ব1 অশুভ কর্মে তাহাদের মনে যে আসক্তিহীনতা, উহাই 

পণ্তিতগণের যতে অদঙ্গ। ২৪। (পক্ষাস্তরে, বাসনার উচ্ছেদকেই অস্গ 
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কছে) অতএব যে কোনরূপেই হউক তুমি চিন্ত হইতে বাপনাকে "দুর 

করিয়। দেও কিংবা যদি ইচ্ছা! কর যে, পুরুষকার সহকারে হঠযোগাদি 

অবলম্বন করত যে কৌনপ্রকারে বাদনার উচ্ছেদ স্ুকর হইতে পারে, তবে 

ভাহাই কর--পরে বাধনান্ুর নযুলে উৎপাটন করিতে হত্রবান্ হও) তাহা হই- 
লেই পরমমগল সাধিত হইবে। ২৫-২৬ | হস্তাবকেই বাঁসনার মূল কারণ 
বলিয়া! জানিবে। এই জন্য বলিতেছি, তুমি পুরুষকার অথব1 অন্য কোন ন্পরি" 

ভাত উপায়ে এ আহস্তাবকে দুরীকৃত কর। উহাকে দুর করিতে পারিলেই 
বাঁনাক্ষয় হইবে জানিও। ২৭। অহঙ্কারকে ত্যাগ পূর্বক বাঁসনাকে ক্ষয় করিতে 
না পাঁরিলে পরিপ্রাণের উপাযনান্তর নাই। ম্থতরাং যাহাতে অহঙ্কার বিদুরিত 
ও বাদনার ক্ষয় হয়) এবিধ পুরুষকাঁর অবলঘন করাই উচিত। নচেৎ 
এই ভীষণ ভব-পারাবাঁরের পরপারে যাইবার উপাদ্নান্তর নাই । ২৮ 

পূর্বে যে আত্মচৈতন্যের কথ] বলা হইয়াছে, তিনিই জগতের আদিতৃত এবং 
তিনিই বী্স্বরূপ জানিবে। অস্থুর, অনু) পুরুষ ও শুভাপগুভ নিখিল পুরুষকর্ম 
একমাত্র তিনিই । ২৯।| কি বীজ, কি অঞ্ুর, কি দৈব কি কর্ম) কি মনুষ্য 

প্রভৃতি কিছুই সর্বগ্রথমে ছিল না) একমাত্র নেই একাতবয় অনাদি অনন্ত 

চৈতন্যময় আত্মা বিদ্তমান ছিলেন । ৩০ 
হে সাধুচরিত ! এই যে জগৎ্প্রপঞ্চ দেখিতেছ, ইহাতে বন্ততঃ বীন্ ও অঙ্কুর 

এবং পুরুষ বা পুরুষকর্মাদি কিছুরই ন্ভাব নাই। নট যেরূপ দেবমনুষ্যাদির 

বিবিধ বেশ পরিধান পূর্বক র্গক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, একমাত্র রহ্ধই ত্রপ এই 
দৃশ্ত জগগ্প্রপঞ্চাকীরে বিকাশ পাইতেছেন। ৩১। হে নিরামক্ধ রাম! তুমি 
এইবপ স্থির করিয়া অনর্থক পুরুষ ও পুরুষকন্মাদির বিচারাশঙ্ক| বিসর্জন কর এবং 
বামনা শৃন্ট ও সর্ববিধ সঙ্কপ্পবর্জিত হইয়া ব্রক্গরূপে বিরাজমান থাক। তুমি 
যাবতীয় ইচ্ছ! ও সর্বশঙ্কা পরিত্যাগ কর? কর্তব্য কর্ণের অনুষ্ঠান করিয়া যাও 
এবং ব্রহ্বরূপে বিরাজ করিতে থাক। তোমার মনোতীষ্ট সিদ্ধ হউক। তুমি 
শপৃন্ট হও, তোমার হৃদয় শান্তিপূর্ণ হউক, তুমি ব্র্ধানন্বরসে নিমগ্ন হইয়া অব- 
স্বীন কর। ৩২৩৩ 

অষ্টাবিংশ সর্গ সমাগু। 



উনাত্রংশ সর্গ 

গ্রীবশিষ্ঠ বলিলেনঃ__হে রামচন্দ্র! তুমি বাঁদন। পরিত্যাগ পূর্বক বীতরাগ হও । 

বাহ্বন্ধ হঠতে হার ৃ্ট বিরত হইল] অন্তযুখী হউক । তুমি সকল স্থানে 

ঝাবভীর কর্মে হুিমল শান্ত চিমাত্রাকারে দর্শন পূর্বক অবস্থান করিতে 

থাক। ১। চিন্মন্তি মাকাণনদৃশ বিল ভাববিশিষ্ট, প্রাজ্ঞ ও অদ্বিতীম্ন ; তুমি 

তনভিমাকারেই অধিষ্ঠিত থাক, নিরন্তর সমভাবে বিরাজ কর, সৌম্য হও, 

শান্ত হও) পর্ন] সকল বিষয়ে সম, আননাময় ও মহাশয় হও) ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত 

হইয়। সুখে অধি্ঠান কর।২। সামান্য বা অপামান্ত যে কোনরূপ শোক ব| 
আপদ্ উপস্থিত হউক, কিংবা বিষষ দঞ্চটপপ্তাবনাই হউক, তত্তংপময়ে ভুমি 

অন্তরে ছুঃখান্ুভব করিও না; তবে কেবল দেশকালা্দির অনুগ্রণক্রমে বাণ্তিক 

অশ্র-বর্ণ ও রেোদনাঁণি করির] লৌকিক ব্যবহারের অন্নবর্তন করত সেই সেই 

কালে তোমার মৌখিক দুঃখ প্রন্কাণ তুমি করিবে । ৩-৪। শীত ব। গ্রীন্ম/গমে 

বস্ত্র ব। চন্দন|দির ব্যবহার হইতে যে সুখ-সন্তে।ষ জন্মে বাহাতঃ তাহা হইতেও 

তুমি ক্ষান্ত হইবে ন|। তোমার চরিত্র যেন নিম্নত বিমল থাকে। প্রিন্নদন বা 

প্রিয়দ্রব্যের মমাগমে, কোন উত্পবে অথবা কোনরূপ অস্্যুদক্নে তুমি বাহিক 

আনন্দ দেখাইবে। ততকালে তুমি বাঁদনাবিঞ মূর্খ ব্যক্তির ভাণ করিয়া 
থা(কবে। ৫ 

হে রামচন্দ্র! তুমি গাস্ম/ওিমাণ পরিত্যাগ করিবে এবং বাহতং বাঁপনার 

অধীন হইক্স! মুখ বাঞ্তির গ্তার অবস্থান কগিবে। এ অবস্থায় দাবাগ্িকত 
তৃণরাশিদহনের ন্াঁয় যুদ্ধে অস্তাগ্িবর্ষণে শক্রকুলকে তুমি ভন্মনাৎ করিয়! ফেল। 

অর্থোপার্জনের যে সমস্ত ক্রমিক কাধ্য আছে, তাহাতে স্থিরচিত্তে নিবিষ্ট হইয়া 

বকবৎ একাগ্রমনে অর্থোপাঞ্জন করিতে থাক | ৬ ৭ 

হে শত্রনাশন! জলদম্পকবিরহিত জলধরদিগকে বাঁধু যেরূপ ছিন্নভিন্ন 

করিয়া ফেলেঃ তদ্রপ তুমিও পরমপদে একাগ্রহদর ও নির্বিকল্প হইয়া 

বামনা বিষ্ মূর্খ ব্যক্তির সায় অশেষ শত্র-নমূহকে সবলে বিদলিত করিবে এবং 

যাহার] দয়ার আম্পন, তাহাদিগের প্রতি উদারত। প্রদর্শন করিবে | ৮-৯। যাঁহ। 

আনন্ব-জনক কর্ণ, তাহাতে তুমি বাহিক আনন্দিত হইবে এবং যাহা ছুঃখপ্রদ, 

তাহাতে তুমি বাহিক খঃখ প্রকাশ করিবে। দরিদ্রের প্রতি দগ়াবান্ হইবে) 
বীরসমাজে বীরত্ব একাঁশ করিবে। 1*। বাহার হৃদয় উদার ও শান্তিপূর্ণ 

| € 
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তিনি অন্তর অবলম্বন পূর্বক সদানন্দভাবে আঁত্মজুখে বিহার করিতে করিতে 

কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন। হে নিফলুষ! তাদৃশ মহাশয় পুরুষ 

যেরূপ কর্ম করিয়াও কর্্মফলে লিপ্ত নহেন, তদ্রুপ তুমিও যদি আত্মাভিমান 

পরিত্যাগ করিয়া কর্মের অনুষ্ঠান কর, তাঁহা হইলে আর তোমাতে কর্মলোপের 

সম্ভাবনা থাকিবে না । ১০-১১ 

হে সাধুশীল ! যখন তুমি আত্মচিন্তায় তন্ময় হইয়া অ্তদৃষ্টিসম্পন্ন হইবে, তখন 

তোমার দেহে বজ্রপাত হইলেও তাহা কুষিত হইয়া! যাইবে । ১২। যিনি সর্ধ- 

স্বল্প বিসর্জন করিয়। আকাঁশন্বরূপ পরমাত্মায় যথেচ্ছ বিরাজ করেন, তিনিই 
তআম্মারাম__তিনিই ত মহেশ্বর। ১৩। তাদৃশ আত্মারাম ব্যক্তি কোন 
প্রকার অস্ত্রশস্ত্রাধাতে ছিন্ন হন না; অগ্রিতাহাঁকে দগ্ধ করিতে সমর্থ নহে? 

জল তাঁহাকে ক্রিন্ন করিবার শক্তি রাখে না এবং বায়ু তাঁহাকে শুষফ করিয়। 

ফেলিতে সমর্থ হয় না। এই জন্য বলিতেছি, 'যিনি জরামরণরহিত, যিনি 

নিত্য, নিরতিশয়, আনন্দস্বর্ূপ, অনাদি অনন্ত ব্র্মময়ঃ তাদৃশ আত্মীকে তুমি 
আলিঙ্গন পূর্বক নিশ্চিন্তচিত্তে স্থিরভাঁবে বিরাজ কর । ১৪-১৫ 

এই ব্রহ্মাণ্ড যেন একট! বৃহৎ বৃক্ষ ) বিবিধ পদার্থর।শি যেন তাহার পুম্পরাজি ; 

সেই কল পুপ্পের নারভূত সৌরভম্বরূপ ব্রহ্মটচতন্তকেই তুমি অবলম্বন কর এবং 
যাবতীয় বাহাবস্তুসমূহকে অবিনশ্বর ব্রহ্মরূপে চিন্তা করিতে করিতে অপার সুখে 

অধিষ্ঠিত হও । ১৬। যাহারা দৈতবোধহীন, ধাহারা অন্তদূ্টি লইয়াই বাহ্িক 

সর্ধঘকম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের জীবন বিদ্বমীনেও তাহারা পাষাণবৎ 

বিরাজিত ; তাহাদের বিন্দুমাত্র বাসনার উদয় হয় না। ১৭ 

হে রাম! তুমি কুম্মীক্গবৎ অন্তরে বাহিরে বৃ্তি-শূন্য হইয়! অবস্থান কর । 
তদবস্থায় কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাক এবং মনকে অপ্রসারিত ও 

অন্তঃনণ্ড করিয়া রাখ । ১৮। এইভাবে যে চিত্তের অন্তবৃত্তি নাই, অথচ বাহিরে 
বৃত্িম্পন্ন বলিয়া যাহা স্বপ্ত ও প্ররবুদ্ধপ্রীয়, তাদৃশ চিত্তে অধিষ্ঠিত থাকিক্লাই 
তুমি যাবতীয় কর্তব্য কার্ধ্য সমাধা কর। ১৯। যদ্দি অন্তরে বাঁসনা-রহিত 

হইয়া বলাকা প্রভৃতির স্তায় কন্ম করিয়| যাও, তাহা হইলে তোমার মন গগনব্ৎ 
নিয়ত নিলিগু হইয়াই রহিবে। ২০ 

হে রঘুনন্বন ! তুমি নিরস্তর নির্ব্বিকল্প সমাধি অভ্যাস কর; মনকে অন্তরে 

বিলীনপ্রায় করিয়া বাহিরে কিঞ্চিৎ পরিস্ফুট রাখ | এই অবস্থার সুথে সংস্থিত 

ইও।২১। হেঅনঘ! জ্ঞানের বলে চিক তুমি নষ্ট করিয়া ফেল ... যাহা 
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সপ্কর্নদ্ূপ কলঙ্ক হইতে নি কত, তাদৃশ বিশুব্ধ আ্মক্তঞ।নে তুমি অধিষ্ঠিত থাক । 

এই অবস্থায় তোঁম! দ্বার কোন কর্ম কর] হউক বা ন1 হউক, তাহাতে তোমার 

কোন ক্ষতি নাই। ২২। তুমি জাগ্রদবস্থায় যে কর্ম কর বা স্থযুণ্তাবস্থাতেই 

থাক, তাহাতে কোন কিছু গ্রহণ বা ত্যাগ করিও না। তুমি যদি জাগ্রদবস্থাতেই 
নিত্রিতবৎ ব' সুযুণ্ত অবস্থাতেও জাগ্রতের প্রায় অধিষ্ঠান করিতে পার, তাহা 

হইলে জাগ্রৎ-ুষুণ্তি অবস্থার একত্ব জন্য নিরাময় হইয়া! সর্ব্বাতিবন্তী পরমপদ- 
রূপেই বিরাজ করিতে পারিবে । ২৩২৪ | 

হে তাঁত! এইপ্রকারে অভ্যাস করিতে করিতে শনৈঃ শনৈঃ: তুমি অনাদি 

অনস্ত পরমপদলাভে যন্রশীল হও। এ জগতে পার্থক্য বা একত্ব কিছুই নাই, 
এইরূপ স্থির করিয়া তুমি আকাখবৎ নির্মমপচিন্তে অত্যাতকৃষ্ট বিশ্রান্তিস্থখ অনুভব 
করিতে থাক | ২৫-২৬ 

জীরীমচন্দ্র বলিলেন,_হে তীপনগ্রবর ! এইপই .যদ্ধি স্থির হয়, তাহা 

হইলে আমি যে রাম, আঁমিই ব1 কে» এবং আপনিই বাকি প্রকারে আমায় 
রাম বলিয়। বিদিত হইতেছেন ? আপনার নাঁম বশিষ্ঠ, আপনাকেই বা কি 

প্রকারে এ স্থানে অবস্থিত বলিয়। বুঝিব ? ২৭ 

বাজীকি বলিলেন,__ভরদাজ ! শ্রীরাম এই কথা কহিলে ব্যক্কিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ খাষি 
অর্দমুহ্র্তমাত্র মৌনভাবে অবস্থান করিলেন | ২৮। মহর্ষি বশিষ্ঠ মৌনাবলম্বন 
করিলে সভাস্থ সমস্ত মহাঁজন £এ কি হইল" ভাবিয়া বিশ্মপ্ধসাগরে নিমগ্ন হইলেন। 

তখন শ্রীরাম বশিষ্ঠকে পুনরায় কহিলেন, ব্রক্ষন! আপনি কি জন্য আমার 

ন্তাক্স মৌনাঁবলম্বন করিলেন? এ ত্রিপংসারে শিষ্যদিগের উদ্ভাবনীক্প এমন ত 

কোন পুর্বপক্ষই আছে বলিক্পা মনে হয় না, যাহার উত্তর গুরু দ্রিতে সমর্থ 
নহেন | ২৯-৩৩ 

বশিষ্ঠ বলিলেন,_হে অনঘ ! আমার আর শক্তি নাই, যুক্তি নিঃশেষ হুই- 
য়াছে, ইহ! অবশ্ত তুমি বিবেচন1 করিও না। তোমার প্রশ্ন চরম-দীমায় পৌছি- 
গাছে ১ .মৌনাবলম্বনই উহার একমাত্র উত্তর জানিবে ।৩১। বিজ্ঞ ও অজ্ঞভেদে 
পরশ্নব্তী ছ্বিবিধ) উহাদের মধ্যে বিজ্ঞকে জ্ঞানগর্ভ এবং অজ্ঞকে অন্ঞতাপুর্ণ 
উত্তর দেওয়াই কর্তব্য । ৩২ 

হে মতিমন্। এত দিন তুমি অক্ঞানাম্বকারে আচ্ছন্ন ছিলে; তোমার প্রশ্নে 

নানারূপ বিকল্প-ভ্ঞানময় প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছি । ৩৩। এখন তুমি পরম-পদে 

বিশ্রান্তি প্রাণ্ড হইয়াছ, ভন্বন্ত হইস্বাছ$ স্বতরাং তোষাকে যে আর বিকল্প 



নির্বাণ-প্রকরণ ৮৯ 

তর প্রদান করিব, তাদুশ অবদর এখন আর নাই। তদ্রপ উত্তর পাইবার 
মিআর উপযুক্ত নহ। ৩৩-৩৭। হে বাগ্ষিশ্রে্ঠ ! হে মাধে। | গবাক্ষ-বিব- 

[দির অভ্যন্তর দিয়া গৃহপ্রবিষ্ট সৌররশ্মি যেরূপ অসীম ত্রসরেণুযোগে পরিপূর্ণ? 

দ্রূপ কি স্ুক্ষার্থ, কি পরমার্থ, কি অল্পঃ কি বহু, যত বাক্য বিদ্যমান তৎসমন্ত- 

ফ্য-ব্যবহারেই প্রতিযোগী, ব্যবচ্ছেদ, সংখ্য। ও পরমার্থ ইত্যাদি ভ্রান্তি প্রতি- 

1ত। হে সৌম্য! জানিয়! রাখ, ধিনি তত্বজ্ঞ। তিনি কদীঁচ ভ্রম-মাপিহ্তময় উত্তর 
[ইবার উপযুক্ত নহেন। যাহাঁতে ভ্রম-মলিন্য নাই, তাদ্বশ বাক্যের একান্তই 

[ভাব । সুতরাং তুমি যখন তব্রজ্ঞপদে অপিষ্ঠিত হইয়/ছ, তখন আর তোমায় 

শমার বাক্য উত্তর প্রদান করা শোভন নহে। তুমি প্রকৃত জ্ঞান প্রাপ্ত 

ইয়াছ, আমার এক জন প্রকৃষ্ট “দ্রানী' শিষ্য হইয়াছ । সুতরাং যাহ! প্রকৃত 
স্তর, তাহাই তোমাকে দেওয়া আমার উচিত। ৩৫-৩৭ | এই যে প্রশ্নবিষয় 

পস্থিত হইয়াছে, ইহাতে কাষ্ঠবৎ মৌনভাবই নির্দোষ উন্তর। ইহাই পণ্ডিত- 

ণের অভিমত । ৩৮। পণ্ডিতের বলেন, যাবৎ ন। জ্ঞানোদয় হয়, তাবৎ 

জ্ঞানের প্রভাবেই পরমপদার্থকে বাঁগবিষয় বলিয়া বোধ হয়) পরন্ত যে সময় 
গানের উদয় হয়, তখনই বাক্যের অবিষয্ন বলিয়া বোধ হইয়া! থাকে। তাই 
লিতে হয়, যখন তুমি জ্ঞানলাঁভ করিয়াছ, তখন মৌনভাবপ্রদর্শন দ্বারাই 
তামীকে প্রকুষ্ট উত্তর দেওয়! হইয়াছে । ৩৯ 

হে রাম ! থে পদীর্থ বক্তার স্বরূপ, বক্ত1 তাঁবন্মাত্রেরই প্রখ্যাপক | ন্ুতরাঁং 

মামার স্বরূপ যখন নিব্বিকল্প-_আমি যখন তত্বঙ্জানেরই প্রাপ্য, তখন আমি 

ঘ বাক্যাতীত, ইহাতে সন্দেহ নাই। ম্ুতরাং বাক্যরূপ মলগ্রহণ আমি কি 

কারে করিতে পারিব ? সমস্ত বাঁক্যই সঙ্কল্পযোগে কলঙ্কিত; স্ৃতরাং আমি 

মার বাক্যাতীত বিষয় ব্যক্ত করিতে অভিলাধী নহি । ৪০-৪১ 

শ্রীরাম বলিলেন,_-তগবন্ ! প্রতিযোগী ও ব্যবচ্ছেদাদি করিয়া! বাক্যের 

[হুদোষ বিদ্যমান সত্য) কিন্ত এ সমস্ত দৌষ পরিহার পূর্বক আপনি নিশ্চয় 
লুন,কে আপনি ? ৪২ | 

বিষ্ঠ প্রত্যুত্তরে কহিলেন,_হে তবক্তশ্রে্ঠ রামচন্দ্র! শুনিতে তুমি 
দি একান্ত আগ্রহবান্ হইয়া থাক, আর প্রষ্টব্য বিষয় যদি তদ্রপ করিগ্নাই 
[ল। যায়, তাহ! হইলে বলি, শুন;-কে আমি? কে তুমি? কে এজগঞ্চ? 

উত্তর এই যে, তুমি, আমি বা অগৎ কেহই কিছু নয়। কোনও প্রকার 
ক্ল্পের লেশমাত্র আমাতে নাই । ৪৩-৪ষ্ আমি র্বসহবল্পরহিত ন্বিরাম 

১২ 
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ডিদাকাশ ডি অস্ত কিছুই নহি। কেবল আমি বলিয়া কেন, এই যে ভুমি, 
খাই বে মমন্ত শিশ্বতঙ্ষা্ সকলই ফেবক দেই শুদ্ধ চিদাঁকাঁশমাত্র । ৪৫ 

পরমাতু! সর্ধব্যাপী, স্থবিমল ও জ্ঞানময় ; তন্মধ্যে যে তুমি, আমি বা জগৎ, 
4 মমন্ত বিমল জ্ঞানময় আনু! মাত্র ব্যতীত আর কি বল! যায়? বাস্তবিক সেই 

পরমাত্ম পদার্থ হইতে আমাদের বিন্দুমাত্র প্রভেদ নাই | আমরা সমন্ই আত্ম হইতে 
অভিন্ন; ইহা ব্যতীত আরকি বক্তব্য থাকিতে পারে? ৪৬। শিষ্যগণ যাহাতে 

লংলার হইতে মোক্ষ লাভ করে, বিদ্বান গুরু তাহারই জন্ত বর করিম থাকেন। 

সেই হেতু তাহার! ম্বপক্ষ উদ্ভাবন করত অহস্তাব প্রকাশ করেন এবং যিনি সেই 

একাঘয় পরম পদার্থ, তাহাকেই নানারূপে কীর্তন করিয়া! থাকেন। ৪৭। যিনি 
শভিময় জীবন্ত ব্যক্তি, তিনি নিয়ত কর্তব্য কর্থের অনুষ্ঠান করিনা গেলেও 

সর্ববিষয়েই তাহার ওদাস্ত ; ভাই ভিনি অহভীবশুষ্ত, অন্থজ ভেদজ্ঞান-বর্জিত ও 
জুখ-ঘঃখাঁদি-বিকার-রছিতভাঁবে যে শববৎ অধিষ্ঠান করেন,তাহার দেই অধিষ্ঠানই 
পরম বল্যাণময় পয়মপদ। অংস্ভাবকেই মুক্তির অভাঁবস্বরূপ জানিবে। সুতরাং 
ধদয়ে যাবৎ “অহংজ্ঞান বিগ্তমীন, তাবৎ মুক্তিচিত্তা আঁর কিছুতেই হইতে পারে 
ন1। যিনি অহংজ্ঞান লইয়া মুক্তির মদ্ধান করেন, জন্মান্ধ লোকের চিত্রদর্শনের 
ইচ্ছার ন্যায় তাঁহার সে চেষ্টা নিক্ষল হইয়াই যায় । ৪৮-৫০ 

যিনি প্রকৃতপক্ষে জড় নহেন, অথচ দেহের সচলত1! এবং অঙ্লত্তা 
যাহাতে ঘটিতে পারে, এই দ্বিবিধ কর্ণেইি যাহার চিত্ত পাধাণরৎ জড়া- 
কারে অবস্থান করে, তাহার তাদৃশ চিন্তাবস্থিতিই জরা-মরণাদি-রহিত 
নির্বাপ-পদবী জানিবে। ৫১। যে সমস্ত্র জ্ঞানী ব্যক্তির লৌকিক ভোঁগবাসনা 
নাই, তাহারা যেরূপ আপনার ভ্ঞানিত্ব আপনিই অনুভব করেন, অপরের 
তাদৃশ অনুভব যেরূপ হইবার নহে, তন্দপ ভীবঘ্তুক্ত ব্যক্তিও নির্ধবাণপদ 
যে ফি, তাহা শ্বযংই অঙ্তব করিয়া থাকেন; অপরে উহা বুঝিতে সমথ 
মছে। এ নির্াল নির্ধবাগপদ নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গলময়) উন! একমাত্র বধাময়তা 
ব্যতীত আর কিছুই নহে। ৫২। ইহাতে আমিত্ব নাই, তুমিত্ব নাই বা 
কমিত-তুঘিতের পার্থক্য নাই, কিংবা অন্ত কোন প্রকারত্বও নাই। পণ্ডিত 
দিগের মতে চৈততন্তময় আত্মার জেয়-্জ্ঞানই চৈতন্ত ; উহাই সংগার এবং উদ্ভাই 
জনন্ত ক্েপের মূল-বদ্ধন | ৫৩-৫৪। যাহা জের পদার্থ, তাহা আঅনরবোঁধই 
অচেতনতা। এবং উই শীস্ত অব্যয় পরয মোক্ষপদ। ৫৫ আদম পরষ শান্তি 
দির দিক ও কাল্যুদি-কত ব্যবর্ছেদ তাহাতে থাকিতে পারে লা, থাফিলেই 
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জ্ধেয় বস্তরও অপম্ভাবনা) স্থতরাং কালে আর কাহার কোন্ বন্ধজানদ 

হইবে বল ? ৫৬ 
ছে সভাস্থ রাজগণ ! স্বপ্পে যে জগনদর্শন হয়, তাহাতে জ্ঞানাস্ত্ণতি বাসনাচ্যপ 

নর জ্ঞানময় হইলেও তাহা যেরপ স্বীয় জ্ঞানময়তার পরিবর্জনে অন্যথা প্রতীতত 

ছইস্র। থাকে, এই যে বহির্জগৎ দৃষ্ট হইতেছে, ইহ্থার নন্বন্ধেও এরূপ ধুঝিতে হইবে । 

কলতঃ মন, বুদ্ধি প্রভৃতি করিয়! যত কিছু আছে, দকলই জ্ঞানমাত্রেরই অনুমতি ) 
কাজেই জ্ঞানময় হইলেও বাহ্জ্ঞানবশে জড়প্রায় বিভিন্ন প্রব্যরূপেই 
প্রতভীত। ৫৭-৫৮। ধিনি অন্তরে বাহিরে নিরস্তর একভাবে বিরাজমান, যিনি 

একমাত্র বিমল চৈতন্ূত্তি, ধাঁহাতে বিন্দুমাত্র ভেদকল্পন1 নাই। তাদৃশ আম্ীয়- 

ভেদঙ্ঞান যে কি অনর্থহেতু, তাহা অনির্বচনীক্ । এর্পপ ভাঁবিও ন1 যে, যাহাতে 

কোনওরপ দৃশ্য বস্তই প্রতীত হয় ন।, তাদৃশ শুদ্ধ জ্ঞানে এবং শুষ্টে ভেদ কিছুই 
নাই। ভেদ আছে, তবে তাহা পণ্ডিতদ্দিগেরই পরিজ্ঞেয় ও বাক্যাতীত। ৫৯ 

মনে কর, কোন স্থান গতীর অন্ধকারাঁরৃত; সেই অন্ধকারের মধ্যে চক্ষু 

প্রতুক্রমে যে প্রকার অনির্দেশ্ত সদদত-ব্ূপাভাদ লক্ষিত হয়ঃ-তদ্রপ সেই গ্বিমল 

বঙ্দেও এই জগৎ্প্রপঞ্চ প্রতিভীসিত হইতেছে । ৬০-৬১। হে রাম! আষি 

যেরূপ বাসন! পরিহার পূর্বক “আমিই এই সেই চিপাকাশময়, এরপ জ্ঞানে সংপায় 
হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছি, তব্দূপ তুমিও যদি বাসনা ত্যাগ করিতে পার, তাহা 

চইলে নিঃসন্দেহ জানিবে যে, তুমিও চিদাকাশরূপে বিরাজমান থাকিয় মুক্তি 
পাত করিবে। ৬২। বাসনাশৃন্ত হইয়া অন্তরে এইরূপ যিনি স্থির করিয়া লইস্কে 
মর্থ যে, আমিই সেই চিদাকাশ, তিনি হউন না ব্যবহারতঃ অক্ঞপ্রায়, তথাপি 
চিন্সয় ও অবিগ্যমানপ্রায় হইয়াই সংসার-হঃখ হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত হন। ৬৩। আমি 

৪) এই প্রকার অজ্ঞান-বাঁযু বারা জীবকুলের অবিগ্ভাবন্থি প্রজ্বলিত হইলেও 
খন জ্ঞান হয় যে, আমিই ব্রহ্ম, তৎকাঁলেই উই প্রশমিত হইয়া যায় ।৬৪। বস্তুতঃ 

অজড় হইলেও বাহ্বিষয়ে সংসারমুক্ত লোকের যে জড়বৎ অনববোঁধ, তাহাই 
ক্ষয় অবিকাঁর পরমপদ) ইহাই মনীধিগণের অভিমত | ৬৫। ঞনুধা শ্বীয় 
ভান দ্বারাই আপন জ্ানিত্ব অনুভব করিতে করিতে মুনি হইয়া দাড়ায় আর 
ব্বীয় অজ্ঞতাবশেই সবিশেষ অজ্ঞতা লাভ করত পণ্ত-পক্ষী ও বুক্ষার্দিভাব 
পু হয় । ৬৬ 

এই আমি, এই ব্রহ্ধ, এই জগৎ ইত্যাদিরূপ জ্ঞান অবিদ্ভাজন্ত অলীক 

দীস্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। দীপাঞ্জোক প্রকাশিতু হইলে আর যেমন 
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অন্ধকার দৃষ্ট হয় না, তদ্দপ জ্ঞানখলোৌক বিচ্ছুরিত হইলেও এই জগৎ আর পরি- 

লক্ষিত হয় না। ৬৭। যিনি নিখিল দন্বল্প বিসর্জন করত শীস্ত-বুদ্ধি জ্ঞানী হইয়া- 

ছেন, তাহার সর্ধেক্জিয় সুুসম্পন্ন থাকিলেও তিনি অন্তরে বাহিরে কিছুই অন্ুভব 
করিতে সমর্থ নহেন | ৬৮ | সুষুপ্তি-দশায় সমাধিকালে যখন আবত্মজ্ঞানোদস় হয়ঃ 

তথন হ্বপরদপ্তবৎ নিখিল বাহ্যৃত্তেরই বিলয় ঘটে। সমাঁধিভঙ্গ হইলে পুনরায় 
যাহা প্রত্যক্ষ হয়, ততদমস্তই আত্মরূপে অন্থভূত হইয়া থাঁকে। ৬৯। আকাশ- 
গাত্রে নীলিমাদি যে্বপ ভ্রমমাত্র+ তদ্ধপ ব্রন্গেও ক্ষিত্যার্দি-বোধ ভ্রম ব্যতীত আর. 

কিছুই নহে। আকাশ ও ব্রঙ্গ ছুইয়েরই তুল্যত্ব বল! যায়। এই সমগ্র ব্রহ্ধাপ্তই 
অসত্য বলিয়া যাহার বৌধগম্য হইয়াছে, তিনি সর্ববাসনীবিশিঞ্ট হইলেও তাহার 

বাসন! নাই, তিনি একেবারেই বাপনাহীন জাঁনিবে | ৭০-৭১ 

হে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ! স্বপ্রে, মায়াবিস্তারে এবং ইন্ত্রজাঁলাদি ব্]াপারে যেরূপ মিথ্য 

অদ্ভুত বিষয় সকল দৃষ্ট হয়ঃ তদ্দপ মাত্র দন্প্প-কল্পনীতেই এই অপূর্ব্ব সংসারজাল 
প্রকট হইতেছে জানিবে। সুতরাং উহ প্রত্যক্ষদৃষ্ট হইলেও উহাতে আর 
আস্থার বিষয় কি থাকিতে পারে? ফল কথা এই যে, কি স্থথ-দুঃখ, কি পাঁপ-পুধয 
কিছুই কোথাও নাই; সকলই অলীক অপত্তব ব্যাপার । কাজেই এ সকলের 
কর্তা বা ভোক্ত1 কেহই নাই এবং কাহারও যে কিছু নষ্ট হয়, এরূপও 
নহে। ৭২-৭৩। সকলই শুহ্যময় এবং সকলই নিরাধার। মমতা ব| প্রত্যয় 
ইত্যাদি যে কিছু কথিত হয়, সমন্তই নেত্রদে1ষজনিত দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় অথব! 
প্ৃষ্ট পদার্ঘবৎ একান্তই অসত্য । অস্কার হইতে মমত্বাদির উত্তৰ; কিন্তু 
অংঙ্কারও কিছুই নহে। 9৪ মানব যাবতীয় দৈতজ্ঞান হইতে মুক্ত হউক, 
তত্বজ্ঞদিগের হ্যায় ব্যবহার-দশাতেই থাকুক, কিংব1 কাষ্ঠ ব1 প্রস্তরারদদিবং অচল, 
অটল ও মৌনভাবে সমাধিনিষ্ঠ হইয়াই থাকুক, সে সর্বপ্রকারেই ব্রহ্ষত্ব উপগঞ্ত 
হইয়া! থাকে । ৭৫ 

হেরাম! ব্রহ্ম অদ্বিতীয় ও বিকাররহিত, তিনি নানাকারে প্রকট হইলেও 
তদীয় নৈশ্চলা, সর্বচিত্ত-ম্ত্, নানীরূপত্ব ও সাবয়বত্ব কিরূপে যে স্সিত্ধ হয়, সে 
সন্ধে পূর্ববকথিত যুক্তি ভিন্ন যুক্ান্তর নাই । তবে কি বলা যাইবে যে, ব্রঙ্গের 

'শ্বভাবই এরূপ বিচিত্র? না-_তীহাও নহে। কারণ, তিনি নির্মল ও সর্বসজ- 
'বিরহিত, সথতরাং পদার্থাস্তরের সহযোগিতায় কি প্রকারে তাহার তাদৃশ স্বভাবের 
সম্ভাবনা হইবে? আরও দেখ, ব্রহ্ম যখন সর্বরমম, তখন তীহার স্বীয় শ্বভাবদত্তার 
রূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে না কেন নাঃ ভাহা হইলে সকল বন্তই প্র 
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বচিত্র-্বভাব হইত। ৭৬-1৭। নাস্ভতিকগণের কুতর্কগর্ভ বাক্যচ্ছটায় জ্ঞানময় 

সাতবার জ্ঞানের অসপ্ভীব বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, সেরূপ বলিলে দৃষ্টির 

গাঁহ বা গ্রাহক কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। সুতরাং তাহাতে যে অনির্বচনীয় 

রানের অস্তিত্ব, ইহা! বলাই বাহুল্য । ৭৮1 তাই বলিতেছি, হে রুশরেষ্ঠ! 

সর্রমপদ ব্রহ্গ নিরস্তরই সমভাঁবাঁপন্ন ; তিনি নির্মল হইতেও নিন্মলতর ৷ ধাহীর! 

তত্বজ্ঞানপ্রান্তির অধিকারী হ্ইয়াছেন, তাহার] সর্বদ1 তাহারই পেবাযর় রত) 

ঠাহাকে অপহরণ করিয়া! লইবার সামর্থ্য কাহারও নাই । তাহার কখন 

ফয়োদয় নাই। সেই যে পরমার্থ সত্যন্থরূপ ত্রন্ধ, তুমি তদভিন্নরূপেই বিরাজমান 

যাক এবং স্বচ্ছন্দ বিহার ও পান-ভোজনাদি স্থখ-সভ্তোগে রত হও । দেখিবে”_- 

তোমার সংসারবন্ধন আর কিছুতেই থাকিবে না। কেন না, তোমার সত্ত। 

ত ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতই ভিন্ন নহে । ৭৯ 

উনব্রিংশ সর্থ সমাপ্ত । 

ত্রিংশ সর্গ 

শবশিষ্ঠ বলিলেন,_হে রাম! অহস্ভাবনাই পরম অবিদ্তা ; তাহাই মুক্তির 
অন্তরায়; স্থতরাঁং যে সমস্ত অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি অহংজ্ঞান লইয়] মুক্তির সন্ধান 

করিতে থাকেন, তাঁহাদের কাধ্য উন্মত্তের চেষ্টা বলিয়াই গণনীয়। ১। অজ্ঞা- 

নত হইতে উপপন্ন অহংজ্ঞানই অজ্ঞতা । বহার চিত্ত প্রশাস্ত এবং যিনি তত্ব- 

বিষয়ে অভিজ্ঞ, “আমি” বা “আমার” এবপ জ্ঞান তাহার নাই । ২। যেব্য্তি 

জ্ঞানী জীবদ্ধুক্ষ, তিনি অহভ্ীবরূপ মল ধৌত করিয়] নির্বাণপদে আন হন। 
তদবস্থায় সদেহ বা বিদেহ যেরূপ হইক়্াই হউক, নিরম্তর তিনি যাবতীয় ক্লেশ- 
পরম্পর। হইতে মুক্ত হইয়া অধিষ্ঠিত থাকেন। ৩। শরৎথতুর নভোমার্গ 
অপেক্ষা জ্ঞানীর হৃদয় স্বচ্ছ; তাহার স্তিমিত নিশ্চলভাঁবের সঙ্গে দাগরও তুলিত 

নহে এবং তাহার যেরূপ কাস্তিপুর্ণ শীতল ভাব, বুঝি বা চন্ত্রমগলের অভ্যন্তরেও 
তদ্রপ নাই। ৪। চিত্রলিখিত যো্ছুমগ্ুলীর মানসিক ক্ষুব্বভাব চিত্রে প্রশ্ফুট 
হইলেও সত্য সত্যই তাহার1 যেমন ক্ষুব্ধ নহে, তদ্রপ জ্ঞানী ব্যক্তি কর্তব্য কর্শে 
লিপ্ত থাকিলেও তাহাদের নিশ্চগতা নিশ্ষিতই | ৫ 
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যে সমস্ত জ্ঞানী মুক্তির পথে দণ্ডায়মান, তাহাদের থে কিছু বাসবান 

ভাঁব দৃষ্ট হয়ঃ তাহা বাসনার মধ্যেই গণনীয় নহে ১ যেমন দগ্ধ পটে 
তন্থসস্তান ; উহা একটা দৃশ্যমাত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে । মহাসমুদ্র কত 
অনন্ত তরঙ্গমালায় আন্দোলিত হয়) তরী তরঙ্গ-সমূহ সমুদ্র হইতে ভিন্নাকায়ে 
দৃষ্ট হইলেও কি সমুদ্র, কি সমুদ্রতরঙ্গ, ছুই-ই যেরূপ জল হইতে অনতিরিত্ত 

ব্যতীত আর কিছুই নহে, তন্রপ এই জাগতিক নিখিল পদীর্থ বিভিগ্না- 

কারে দৃষ্ট হইলেও তৎ্সমস্তকে একমাত্র ব্রন্ধ ভিন্ন আর কিছুই বল] ধায় 
না! ।৬-৭। বাহার চিত্ত শান্তিপথে আরূঢ় হইয়া বাহাতঃ সংসার-কল্লোলে 

কুন্ধবৎ প্রতীরম।ন, অথচ সমুদ্রবৎ অগ্তরে অন্তরে বাস্তবিকই অক্ষু-_নিয়ত 
স্ুপ্রদর, পণ্ডিতদিগের মতে তিনিই প্রকৃত মুক্ত পুরুষ ।৮। সমুদ্র জলময়) 

তাহাতে একমাত্র জলই যেরূপ নানারপে প্রকাশ পায়, তদ্দ্রপ পর়ব্রহ্ধ জানময় 

তাহাতে একার জ্ঞানই অহস্তাবরূপে ও দৃশ্রমান বিবিধাকারে অনুমিত 

হইয়। থাকে । বস্ততঃ তাহাতে নানাপ্রকারতা নাই। যেরূপ আকাশতল- 

ব্যাপ্ত ধূমজালের গজ-রথাঁদি আরুতি পরিষ্ফুট হয়» কিন্তু প্ররুশপক্ষে তাহা 

যেমন ধুম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, তদ্রপ এই নিখিল দৃণ্ত বস্ত ব্রন্দে বিভিন্নভাবে 

ৃষ্ট হইলেও তিনি একই মাত্র । ৯-১ | 
হে সভাস্থ বিজ্ঞ সভ্যবুন্দ ! আপনাঁর1 এত দিন মতৎসকাশে তত্বোপদেশ শ্রবণ 

করিলেন। উহাঁতে নিশ্চয়ই আপনাদের জ্ঞীনোদয় হইয়াছে) শ্ুতরাং 

ংলার-ক্লেশভয়ে উদ্বিগ্ন হইবার এখন আর কোনই হেতু নাই। আপনারা 
অধুনা এইমাত্র বিচার করিয়! দেখুন যে, এই সমগ্র বিশ্ববন্ষাওই ভ্রান্তি-বিলসিত। 

বিচাঁরে এইরূপ জ্ঞাত হইয়া আপনার! সেই ভ্রাস্তিরহিত হুইয়! জন্যুক্ত হউন।১১ 

অস্কুর যেরূপ বুক্ষ* পত্র ও ফলাকারে আপন অন্তরে প্ষুরিত হয়) অজ্ঞানাবৃভ 

জীবও তন্্রপ অহ্স্তাবের ভিতরেই বিচিত্র জগদ।কারে প্রকাশ পাইতেছে। জলম্ত 

কাষ্ঠাদি ঘূর্ণন করাইলে ভ্রমবশে তাহার শিখাগ্সিতে যেরূপ দণ্ড-চক্রাদি প্রতীরমান 
হয়, তত্রুপ বাহৃতঃ দৃশ্া পদাথের সত্তা ও অন্তরে মনঃসত্তা সত্যন্ধপে অন্গুখিত 

হইলেও কামুকজনকল্পিত রমণীর ন্যায় প্রকৃতই সে সমস্ত মিথ্যাভূত পদার্থ । ১২-১৩ 
হে শ্রোতৃবৃন্দ ! বে ভাবে এ ব্রন্ধাণ্ডের ক্ষয়োদস্ব, যে ভাবে ইহা! লচে্) ষে ভাবে 

ইহাতে সুখ-ছুঃখানুভুতি এবং যে ভাবে ইহার দেশ-কাল-বিভাগ, তত্ত্বিষর 

মৎকথিত বহুযুক্তি দ্বার] বিচার করিয়। দেখ,-_দেখিয়! উহার মম্পূর্ণ মিথাত 

বোধগম্য করত নিশ্চিন্তে শান্ত হইক়| অবস্থিত হও। ১৪ যেজ্ঞানী ব্যক্তি 
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শববৎ শণন্তচি্ত। তিনি ইইউ বা অমিষ্টবিষ়ক যথাধথ কন্ম 'অন্ুষ্ঠান করিতে 

থাকিলেও অন্তরে তাহার ব্রন্ম ভিন্ন আর কিছুই অনুভূত হয় মা । ১৫। জীবগুক্ত 

ব্যক্তি সদেহ ব1 বিদেহ যাহাঁই হউন, যে ভাবেই থাকুন, তাহীদের বালন-বিরহিত 

য অহস্তাঁব জগন্দশক এবং তাঁহীদের যে জীবচৈতন্তঃ তছুভন্নই একমাত্র জ্ঞানময় 

ব্যতীত আর কিছুই নহে; উহাতে অণুমীত্র জড়ত্ব নাই। উহাই প্রর্ৃত পরম- 

গদ জানিবে। ১১) জড়ভাবই ভবশৃঙ্খলাবদ্ধ মনুষ্যদিগের অপার ক্লেশভার- 

বহনের হেতু । এমখন্ধে দৃষ্টান্ত এই যে, সমুদ্রে জলভাবই শৃঙ্খলিত অর্থবপোতের 

ক্লেশবহল ভার বহনের হেতু । ১৭। স্বর্গভোগাদি মনুষ্যের মৃত্যুর পরেই 
প্রাপ্তব্য ; কিন্তু সে সকল ভোগ যেরূপ জীবিতাবস্থায় কাহাকেও আসিঙ্না 

আশ্রয় করে নাঁ, তদ্রপ মুক্তিও অজ্তারূপ অপরাধের জন্যই যেন অক্ঞ ব্যক্তিকে 

আশ্রয় করিতে বিমুখ হইয়া] থাকে । ১৮। যাহ] কিছু ম্বর্গাদি ফল, সমস্তই 

ঙ্বল্সিদ্ধ; আবার সঞ্কল্পের বশেই সে সকল ক্ষণভন্গুর । সুতরাং যাহাতে 
ক্কল্পের অভাব) তাহাই সত্য অক্ষয় মোক্ষপদ্দ জানিবে | ১৯ 

হেরাম! আমি ব্রহ্ষই ; তদ্ভিন আর কিছুই নহি। তুমি অন্তরে এই 
প্রকার ধারণা করিয়াই ভয়বিরহিত হও। যেব্যক্তি মূর্খ, অজ্ঞতার ফলে 
অনৃতও তাহার নিকট বিষের স্থায় উপেক্ষণীয় হইতে পারে; কিন্তু অভিজ্ঞ 

বাক্তিয় সকাশে তাহা! আদৃতই হইয়া থাকে । এই দৃষ্টান্ত অন্থমারে আমি 
[লিতে পারি যে, আমার বচন-রচনা মূর্খের নিকট হেয় হইতে পারে, কিন্ত 
মভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট ইহ1! নিশ্চিতই উপাদেয় স্ুসঙ্গত সত্য বস্ত বলিয়াই 

রাত হইবে । ২০ 

এই দেহাঁদি চিত্ত যাবৎ সমস্ত শরীরই জড়; ইহাই খন বিচারসিদ্ধ আর 
অইংজ্ঞান যখন চলিয়া যায়, তখন এইরূপ সত্যই প্রকাশ পাইয়া থাকে যে, আমি 
এপ্ধ) তদ্যতীত আর কিছুই নহি। ২১1 যখন বিচারবিতর্ক করিতে করিতে 

মগ্র ভেদজ্ঞান অপসারিত হইয়] যায়, তখনই মুক্তি হুহয়া থাকে । যাহাদের 

'ভদ-্ঞানের অবসান ঘটে, তীহাঁরাই মুক্ত হইয়া থাকেন। তাহাদের লেই ঘে 

ক্তভাব, তাহাতে মাত্র অহংঙ্জানেরই ক্ষয় হয়, তদ্যতীত অন্ত কিছুরই প্রত 

বাশ ঘটে না। বিষক়-ভোগ-বাসনা-পরিহার, তত্ববস্তর বিচার, আর চিত্তের 

নগর, এই তিনটিই মোক্ষের প্রক্ উপায়। এই সমস্ত ভিন্ন উপযুক্ত উপায় আর 
হয় না । ২২ 

হে অন মুমুক্ুগণ | তোময়। তথ্ানুগীলন ষরিতে করিতে ভ্রাস্তিজাল ছেদন কর 
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এবং স্বীয় ব্রহ্মময় আত্মীরই আশ্রয় লও। ২৩। পণ্ডিতের! বলেনঃ __সর্ব-বাঁসনা- 

বিরহিত মানপিক ব্রপ্মভাঁবই যুক্তি । তত্বজ্ঞানলাভ ন] হইলে খ মোঁক্ষলাভ 
আর কিছুতেই নম্তবে না| জ্ঞাঁনময় আত্মায় যখন একবার জগদূত্রান্তি সমুদিত 
হয়, তখন এরূপ বিশ্বাগ কিছুতেই জন্মে না যে, এই জগৎ অকিঞ্চিৎঃ সকলই 

ব্রহ্মময় ; ব্রক্গ ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। এই হেতুই অনন্তকাঁলের 
জন্য সংসারবন্ধন লাঁভ করিতে হয়। এই জগংকি? কিছুই নহে, আমিও 

কিছুই নহি, এইরূপ স্থির করিয়া জীব খন এই কলব্র-পু্র, বন্ধু-বান্ধব; ধন- 
সম্পদ ও দেহের প্রতি আস্থা বর্জন করত চৈতন্তময় হইয়া! উঠে, তখনই সে 

মুক্ত পুরুষ হয়, শতুবা মুক্তির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত | ২৪-২৫ 

ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ু। 

একাত্রংশ নর্গ 

শ্রীবশিষ্ঠ কহিলেন; হে রাম ! অলীক বস্ব বা অবস্ত অন্তরে যাহাই প্রতীত 

হয়, চিদাভাসে তাহারই অন্থভব হইয়া থাকে । আরও দেখ, প্রথম হইতে 

অভ্যাস থাকে বলিয়া বাহ্বিষয়ের অনুভবঞজন্য তাহাই বাহাপদার্ধাকারে 

পরিস্ফুরিত হইয়া থাকে । এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বানৃভৃত স্বপ্রবৃতান্তের উল্লেখ 
করা যায়। বস্তুতঃ যত কিছু পদার্থ পরিধৃপ্তমান হইতেছে, সকলই চিৎস্বর্ূপ 1১-২| 

আকাশ অপেক্ষাও এই চিতের ন্বস্থত1 যখন দৃষ্ট হয়, এই একাদ্য় চিৎ্ই যখন 
জগদ্বেশ পরিগ্রহ করেনঃ তখন কোথাও অন্ত কিছুরই অস্তিত্ব নাই) সমস্তই 
যে চিন্ময়, এ বিষয়ে সংশয়মাত্র থাকিতে পারে না। ফলতঃ বুঝিয়া দেখিলে 

দৃষ্ট হইবে? ন! জন্ম, ন! মৃত্যু, ন1 নাশ, না শৃন্তত| বা ন1 নানাত্বাদ্দি কিছুই কোন 

বস্তরই নাই। লকল বস্তই গেই একাথয় বর্গ; ব্রন্ধ ভিন্ন অন্ত বস্তর অস্তিত 
নাই । ৩-৪ 

যখন তত্বজ্ঞানের উদক্ধে জগং ও অহস্তাবদির বিলয় ঘটে, তখনও 

প্রকৃতপক্ষে কিছুরই অপীয় ঘটে না। স্বপ্লাদি মিথ্যা পদার্থ, তাহার ধবং 
হইলে যেরূপ কোন বস্তরই বাস্তব ধ্বংস হয় না, তদ্রপ অসত্য অহভাবাদির 

বিলোপ ঘটিলেই ব1 অন্য কাহার বিলোপ ঘটিবে? ৫। সম্কল্প-কল্পিত নগরারি 

অলীক বলিয়াই প্রতিভাত, তাহরি আবার নশ্বরতা কি? তাহা! নষ্ট হও 



নির্বাণ-প্রকরণ ৯৭ 

ঘেকপ অসম্ভব, তদ্দপ মিথ্যা অহ্ভাবাদিরও বস্ততঃ নাশাভাব | অহস্তাবাদি 

পরার্থের যখন মিথ্যাত্বই প্রতিপন্ন, তখন বুঝিয়া রাঁখিবে,-উহার নাশ হওয়াটাই 
অমভ্ভব | ৬ 

এখন জিগ্ঞান্ত হইতে পারে, অলীক আকাশপুষ্পের অপবাঁদ- 

বিনিণয়ের হ্টায় জগতের অপত্যতা নিবন্ধন তাহার কোনরূপ অপবাদও 

নির্ণয় সম্তভবিতে পারে কি প্রকারে? ফলে অলীক বস্তর নির্ণয় করা, 

সে আবার কিরূপ কথা?৭। এরপ প্রশ্নের উত্তরে বলা বায়, শাস্ত্রে বে 

সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যবস্থা আছে, তদঞগুসারে কর্মপরায়ণ হইর। যদি নানাবিধ 

চিন্তাম্ন বিশ্গিগুচিত্ হওয়া না যায়ঃ তবেই গ্রস্তরবৎ যে একটা অচলপ্রতিষ্ঠ। 

আসিয়া পড়ে, আর আপন ব্রহ্গত্বগিদ্ধির জন্তই এ জগৎ অনৎ হুইজেও ইহাকে 

॥ং বলিয়া কল্পনান্তে ইহার অপবাদ দ্বারা যে বৈরাগ্যাদি উৎপাদনের 

উপায় কল্পনা করা হয়» ভাংকেই নির্ণর বলা যাক জানিবে। কারণ, 

তমার সাংসারিক পুরুষার্থময় সঙ্গল্লাত্মক বঙ্গাগ্ড অল্পদিনের মধ্যেই নিঃশেষ- 

দ্ূগে উপশম প্রাণ্ড হওয়ার সর্গাদি ভমবিষয়ে নিথর ত এইরূপই | ৮-৯। 

গ্রথরাদি সময়ে জগৎ যখন আপন হইতেই বিলীন হয়, তখন ব্রঙ্গজ্ঞানের 

গরশ্নেরজনীয়ত| কি? এরূপ মনে করা যুক্তিযুক্ত নহে । কারণ, ব্রঙ্গজ্ঞানের 

জয়ে থে হঙ্টি-বিলোপ সংঘটিত হয়, তাহা চিরদিনই হইস্সা থাকে | কিন্তু গ্রলয়াদি 

দময়ে যে স্ষ্িনাণ ঘটে, তাহ তদ্রপ বিলোপ নহে । প্রলয়ে বন্গাণ্ডের বীজ 

থাকিয়া যায়; তাহা উন্মনিত হয় না। জগতের বে কার্ধা, তাহাই কেবল 

৩২কালে থাকে না। কারণ, নিখিল বন্ধ সন্ষমমুলক ) কাজেই বদ ব্র্জ্ঞান' 

রা উৎ।র মুলোতপাটন না হফ, ভাহা হইলে পুনর্ব।র চিরদিনের জন্য কৃষ্টিনাশ 

কিছুতেই নন্তবপর হয় ন1। স্ির গাকানে আবার তাহার আবিভ্ভাব ঘটিবেই 
ঘটিবে। এই হেতু জানিতে হইবে, প্রলয়সময়াদিতেও কাঁধ্যসকলের সত 

বিগ্ঠনান। ফলতঃ স্বপ্দৃষ্ট পুরুযবৎ বে সমস্ত অলীক পুরুষ এই জগৎস্থষ্টি দেখেন, 

আাঙকারা এবং তাহাদের দৃষ্ট স্থষ্টিসম্টি মক্ুমরীচিকা-জলের তরঙ্গভঙ্গীর হ্যায় 
গ্র্কভপন্গে কেবল ভ্রমময় ভিন্ন আর কিছুই নয়। ফলে যেমন বন্ধ্যাপুত্র, তদ্রপ 

উহা একেৰারেইঅলীকমাত্র। এহ ভগৎ-পদার্থরাশি যাহাদের নিকট সত্য 

য়া অন্থভূত হয়, তাহার সেই সত্যবিষয়ক দিদ্ধান্ত করিয়া উঠিতে আমর! 

সম্পূর্ণহ অক্মম | ১০-১২ 

খাহাদের ভ্রষ্টী ও দৃগ্তাদি জ্ঞান নাঙ্ঝ তাদৃশ তত্বজঞদিগের হুদয়ে এক 
৯৩ ্ ৬ 
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অনির্বচনীয় বঙ্ধানন্পূর্ণত| পর্বদাই বিগ্তমীন। নে পূর্ণতা পরিপূর্ণ সাগরের 

তুল্য। ১৩। তত্বজ্ঞগণ কোঁন কর্ম করুন আর নাই করুন, বিশাল পর্বতের স্তার 

এবং নির্বাতপ্রদেশস্থ নি্ষম্প দীপশিখার ন্যায় তীহারা নিষ্পন্দ ও সমভাবে 
শোভমাঁন হইয়া নিরন্তর স্বস্থচিত্তে অবস্থিত । ১৪ । পরিপূর্ণ সাগরের গার 

অভাবনীয় আননদপূর্ণতা ও অচিন্তনীয় শীতলতা তাহাদের অন্তরে পরিস্ফুট 

বলিয়া! দৃষ্ট হইয়া থাকে । ১৫। অজ্ঞ পুরুষেরাই এ সংদারে বালনাবদ্ধ; 
পরন্ত এ বাঁদনাকে কেহই দর্শন করে ন11 এ বাসনা হইতেই এ সংপারের 

উদ্ভব । ১৬। আলোক না থাকিলে যাহ] দু হয়, আলোক প্রকাশিত হইলে 

তাহ! আর থাকে ন1। ইহার দৃষ্টান্তন্বর্ূপ নানারূপ বিশ্য়কর বক্ষারির কথাই 

উল্লেখ করা যাইতে পারে । সুতরাং বুঝিয়| দেখঃ অন্ঞাননিবন্ধন যে জগৎ দৃষ্ 
হয়) জ্ঞানোদয় ঘটলে তাহা বিনাশ পাইয়া থাকে । ১৭ 

মাংসাদি যত কিছু পদার্থ) সমস্তই ক্ষিতি প্রভৃতি মহীভূতপঞ্চকের 

সমষ্টি এবং অলীক ভ্রান্তিবিলসিত পদার্থমাত্র। বুদ্ধিঃ চিন্ত ও অহঙ্কার 

এ সকল এ মহাভূতপঞ্চকের বিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং 

বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কারের ভূতাঁদিমরতা-জ্ঞান পরিহার পুর্বাক মাত্র চিন্ময়ত্বরূপে 

যে অচল অবস্থিতি, তাঁহারই নাম মুক্ত! জাঁনিবে । ১৮-১৯। আঁম্মচিৎ বখন 

লিঙ্গোপাধি সহ একত্র হন, তখনই চেত্যোনুখত! নিবন্ধন বাসনার অত্যুদয় হয়) 

অন্যথ। ঘখন মুক্ততাঁর অভ্যুদয় ঘটে, তখন আর কিমাকৃতি বাদনার কোথা 

হইতে সমুদিত হইবার সন্ভাবন।? ২০। এই অলীক সংসারত্রান্তি যাহার সমুদ্দিত 

হয়, তত্বজ্ঞান সমুদিত হইলেই তাহার দৃষ্টিতে মৃগতৃব্ণীজলবৎ সেই মিথ্যা সংসার 

আর পতিত হয় ন৷ | তৎকালে মংসার কিরূপ, এবং কাহার, কোণা হইতেই বা 

তাহার আবির্ভাব) এ সমস্ত জ্ঞান কিছুই আর তাহার থাকে না।২১। পূর্ধে 

যেজ্ঞজনের কথ! বলিয়াছি, এঁন্দপ জ্ঞানালেক প্রকাশিত হইলেও চিত্তের যে 

বিষরস্কৃতি, তাহাই পুনরায় সংসারাঁকারে বিকাণপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং সাংসারিক 

সকল বিষয় বর্জন করত আঁকাশবৎ নিললেপভাবে বিরাজ করিতে থাক । যদি 

ংসারক্লেশের উপশম করিতে চাও) তবে জাঁনিবে, বিষক্লমূহের বিস্বৃতিই পরম 

কল্যাণজনক । এই জন্যই বলা বায়, যাহাতে সর্ববিষয়ের বিস্বৃতি ঘটে, তাহারই 

উপান্বউদ্ভীবন কর! কর্তব্য । ২২-২৩ 

প্রকৃতপক্ষে বুঝিনা দেখিবেঃ এ জগতে দ্রষ্টটা বা ভৌক্তা কেহই বিদ্যমান 
নাই। অধিক কি, এই যে সংসান্ু ইহারও অস্তিত্ব ব1 অনস্তিত্ব নাই। 
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সেই যে একাদ্য় শান্তিময় পরমপদ, তই সকল অধিষ্টিত। সাগয়ের হ্যাক 

সতত কেবল তীঁচারই স্পন্দন হইত্তেছে | ২৪। যখন এইরূপ জ্ঞামোদয় ঘটে থে, 

এই নিখিল দৃপ্ত বিশ্বই অদ্বিতীয় সৎ ব্রহ্ম চিদাভাস ও উপাধি এই উভয়ের 
বিলয় তখনই ঘটিয়া থাকে । সলিলরাশি শুষ্ক হওয়ায় সমুদ্রগর্ত যেরূপ প্রফষট 

হয়, তদ্রূপ তখনই সেই হঙ্গলময় ব্রহ্ম স্বয়ন্প্রকীশমান হইতে থাকেন । ২৫। ধাহার 

চিন্ত পরমতত্বে বিশ্রামলাভ করিয়াছে, যিনি সমদশিত] প্রাপ্ত হইয়্াছেনঃ তিনি 

সমাধিনিষ্ঠই থাকুন, আর অন্য কোনরূপ কর্মই করুন, নিয়ত সকল প্রকার 
অবস্থাতেই তাহার রাগদেষাঁদির অভাব পরিদৃষ্ট হইফ্ক! থাকে। পক্ষাস্তরে। 

সেট মুক্তপুরুষ একমাত্র শান্তভাবেই অধিষ্ঠান করেন, তীহ।র তৎকালে কেবল 
শান্তভাবই অবশিষ্ট থাকে ; তাই কিছুতেই তাহার রাগছেষাঁদি পরিদৃষ্ই হয় না। 
ণস্তঃ থে মুনি বাঁসনাকে ত্যাগ করিক্ষাছেন, সাধারণ লোকের ম্যায় কি প্রকারে 

হিনি রাগাদির বশীভূত হইয়। ব্যবহ।রনি্ঠ হইবেন? যাবৎ না সপ্ততূমিকায় 

তাহাব ব্রন্ধৈকনিষ্টা অবস্থিভ হয়, তাবৎ তিনি রাঁগছে্যোদিশৃন্য হইয়া! কর্তব্য 

কর্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন । ২৬২৮। যিনি সগুভৃমিকায় অধিরূঢ় 

ঠইয়াছেন, তাঁদৃশ শান্তচিন্ত মুনি রাগ, ভয় ও রোষাদি বজ্জন করত প্রকৃতপক্ষে 

মপাধাণ হইয়াও পাধাঁণবৎ নিরত অবস্থান করেন । ২৯ 

পদ্মবীজের গর্ভে যেরূপ পূর্ণাবয়ব পদ্মলতা৷ বিদ্মানঃ এই অপূর্ব স্বপনপ্রায় 

ভগদত্রান্তি তদ্ধপ আঁম্মাতেই বিরাজমান জাঁনিবে। এই জগদত্রাস্তি কোনওরূপ 

বাহৃপদার্থমধ্যেই গণ্য নহে। ৩০। দলেই পরম পদার্থের যে বাহারপে চিন্তা, 

তাহাতেই বাহ্পদার্থ প্রতীয়মান। আর আত্মরূপে চিন্তা হইতেই তিনি আত্মা 
কারে বিকাশমান। সেই পরম পদের চিত্ত! ব্যতীত কোন বস্তই মাই জানিবে। 

অন্তরের স্বপ্রীদি ভ্রান্তিও তাঁহারই বাহাভাঁব ভিন্ন আর কিছুই নহে। উতয় পানে 

সংস্থিত দৃগ্ধের যেরূপ প্রন্দে নাই, তক্জপ সেই পরম পদার্থেরও একটুমাত্র ভেদ- 

ভিন্নতা নাই । ৩১৩২ । জল ও কলোর্শিমালার আধারাধেয়ভাব যেরূপ ভর 

বাতীত আর কিছুই নহে, ভদ্রূপ জীগ্রদবস্থায় দৃশ্তঘান পদাথ-পরম্পরার যে স্থিত 

এবং স্বগ-সংদৃপ্ত বস্ত-সমূহের যে অস্থিরত্ব, এ উভয়ও ভ্রীত্ি-বিজন্ভিত | ভিন্নতাক্ঞান 

হইতেই স্বপ্রাদি সময়ে আত্মার ভিন্নভাজ্ঞান হয়৷ পরস্ত'ভিন্নতাজ্ঞানের বিলোপ- 
ঘটনায় স্কাহার আর ভেদ-ভিন্নতা কিছুই থাকে না । ৩৩-৩৪। 

আত্মার যাহা সর্বস্ঘল্লাদিরহিত শান্ত রূপ, তাহাই ব্রক্ষভাবনায 
বন্বণকানে পরিস্ফুরিত্ত হয়। অর যখন ব্স্থভারনা থাকে না, তখনই ব্রহ্ময়স্ত 
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হইতে হ্থলিত হইয়। থাকে । ৩৫ যে সময় স্বপ্রীদিবোধের গ্রশমন ঘটে, তখন 

আত্মার বিশ্তদ্ধ রূগ উদ্ভাসিত হয়) সে রূপের সতা ও অসন্তা কিছুই নাই। 
উহা1! বাক্যের অতীত। আত্যন্তিক ত্রান্তির বিলয়ে ধিনি ব্রহ্গতন্ময়ত1 প্রাপ্ত 

হন, তাদৃশ মুক্ত বাকতিই স্ব স্ব রূপ গ্রাণ্ড হইয়া থাকেন। অন্যথা যিনি যত 
বড় বিদ্বান্ই হউন, তাঁর উহ] উপদেশ্ত হইবার উপযুক্ত নহে । ৩৬ ৩৭ 

হেরাম! যীহাতে ভয়, মানঃ নিষাঁদ) লোভ, যোহ, দে) মনন, ইন্দ্রিয়) 

চিত্ত বা জড়তদি কিছুই নাই, অহ্ন্াব বঙ্জন করত সেই শান্ত, অজ, অক্ষয়) 

অখিল ভেদবর্জিত) অদ্বিতীয় নির্ঝাণ-বরন্গময় হইয়া] গকছেরই সমাধি অবস্থায় 

অধিঠিত হওয়] কর্তব্য । ৩৮। 

একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত । 

দ্বাত্রিংশ সর্গ 

শ্রীবশিষ্ঠ বলিলেন,_হে রাম ! ধেরূপ স্পন্দ হইন্ডে সমীরণের প্রসার হয়, 
তদ্রপ চিত্প্রসার বা চিদব্যপ্তিকীলেই অসৎ অহন্ভাৰ ও জগদ্ধিস্তার ঘটিয়া 

থাকে । কিন্তুহটক না জগদত্রান্তির অভ্যুদয়, তথাপি যখন ব্রঙ্গরূপতাজ্ঞান 

হয়, তৎকালে আর ক্লেশের হেতু কিছুই বিদ্যমান থাকে না। ভগদ্ভাবনাই বিষম 
অনর্থের হেতু । যেরূপ চক্ষুর বিস্তারে রূপানুভূতি ঘটে, কুটস্থ চৈভন্ের প্রসার 

বা পরিব্যাপ্তি হইতেও জগদ্ত্রাপ্তির উদয় তদ্ধপ হইয়া থাকে । কিন্তু এ চিতের 

প্রসার র্যর্থ ; কারণ, "চত্য বন্ত বখন প্রক্কীতই নাইঃ তখন চেত্যে চিত্ের প্রসার 

একান্তই ত্রাস্তির হেতু । ১-৩। বন্ধ্যাপুত্রের নৃত্য যেরূপ অসঙ্গত, তদ্রপ অনৎ- 
প্রনরও নিতান্তই অসংভিন্ন আরকি? শিশুর যেরূপ যক্ষাকৃতিজ্ঞান, তন্রপ 
এ চিতপ্রদরণ অবিগ্ভানিবন্ধন বৃথাই জগৎ জ্ঞান করে। কিন্তু যখন প্রকৃতপক্ষে 

জ্ঞ!নোদয় ঘটে, তখন আর তাদৃশ জ্ঞান থাকে না। ৪-৫। “অহ'মিত্্যাকারে যে 

চিতপ্রসার, তাহা হইতেই অহন্তাবের উদয় হয়। এই অহং্ঞান হইতেই দারুণ 
সংসারবন্ধনকরেশ সহ করিতে হয়। বিস্ত কালে অহস্ভাঁব দুরীভূত হইয়! যায, 
তৎকালেই মোক্ষ ঘটে । এই জন্ত বলা যায়, কি সংসারনিবন্ধন, কি মোক্ষপ্রাপ্তি 
এ উভয়ই নিজেরই আঁয়ন্ত। ৬। কাষ্ঠপ্রস্তরার্দি নিশ্চল জড়পদার্থের ্তায় মন ও 
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বদ্ধ প্রভৃতির যে 'অবস্থিতিঃ উহ্কেই ব্রদ্মভাঁবন1 বলে । এ ব্রহ্মভাবনাই ত্রদ্মসমাধি 

বা মক্তিলীভ) উহাঁতেই চিরশীস্তি এবং উহাতেই ভবক্লেশের চির-নিবৃত্তি | ৭ 
হে সভ্য বুধগণ ! যে বাক্যসন্দর্ভ দ্বৈভাদি বিবিধ বিকল্প-কল্পনায় জটিলতাপূর্ণ, 

তাঁহার দ্বারা শারিত হইয়া! অজ্ঞ ব্যক্তির ন্াঁয় বৃথা তোমরা অসীম কষ্ট ও 

ভাঁরুশোষাদি বিষাদগ্রাপ্ত হইয়া খাকিও না। ৮। দেখ, জীব দৃঢ়ধাপনাবি শিশ্ট 

হইয়া নিজ সঙ্কল্পময় স্বপ্নপ্রার অলীক রূপাদি দশনের হায় সর্ধদ1 অসত্য ছুঃখ-পর- 

গ্গর] অনুভব করিয়া থাকে | কিন্তু ধ'হার বাঁসন'র অণুমাত্র নাই, তিনি নিরন্তর 

নি্ধানিমগ্রণৎ অধিষ্ঠিত হইয়! সঙ্কপ্পকল্পিত রূপাঁধি দর্শনের ন্যায় প্রকৃত ছুঃখেরও 

অধানঠায় আবদ্ধ হন না। ইহ] দর বুঝিতে হইবেঃ বাসনার শেষ হইলেই 
মোক্সলাঁভ। দেশ, কাল ও ক্রিরা-সমৃহের যে।গাঁষে!গেই ক্রমে ক্রমে বাদন। ক্ষীণ 

হতে ক্ষীণতর হয়; গরিণেষে নিজ হইতেই তাহার বিলয় ঘটিয়া থাকে | ৯-১১ 
আকাশপটে জলদজ্জালের উদয় হয়, পরে তাহা ক্রমে হ্গীণ হইতে 

ইউন্ে অবশেষে যেরূপ পরমাণুবৎ হইস্কা সম্পূর্ণই অন্তহিত হইয়া! যাঁর, তদ্রপ 
বলবতী ধাসনাঁও শনৈঃ শনৈঃ অতি ক্ষীণ হইতে হইতে পরিণামে একেবারেই 
দন্তা*ান হইয়। পড় । ১২। বদ্িজ্ঞানী বক্তির সংদ্র্গ ঘটে, আর ধর্মশন্দের 

অগুণীণন করা ব।র, তাহা হইলে মৃঢ় তাও বেরূপ ক্রমশঃ পাঙ্ডিত্যে গিয়া পধ্যবসিত 

ধর) তদূপ “আমিই ব্রহ্ম” এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে যে সময় জ্ঞানোদয় হয়) 
তখন খাপন! ক্রমে ক্রমে শ্থক্স হইছে হইতে মুক্তিতে পরিণত হ্ইস্কা যায় । ১৩ 

স্মা(ন বেমন ঘুক্তি দেখাহল।ণ, এই বুক্তি অন্দরে জীবিত বা স্বর্গত ব্যক্তির 

হয়ে “আ]মহ বন্ধ) ব্রন্ধ ভিন্ন আর বিছুই নহি” এইকপ বে শান্তিময় নিশ্চয় এই 

নি মুক্তিযেগ্য প্রক্কষ্ট জ্ঞান | ১৪। বাধুতে যেরূপ দ্রব্য এবং ক্রিয়া, এই 
 উত্য্ূপভার গ্রতীতি, তদ্দপ একমাত্র ব্রহ্মবস্তুতেই জীব ও জগৎ এই রূপদয়ের 
পরিব্যভ্তি । কেআমি? এ সকলই বা কি প্রকার? এইপ্রকার বিচার- 

বিতর্কেই উক্ত জীব ও জগদত্রান্তি নিবৃত্ত কর! যায়। ১৫। স্বীয় অকিঞ্চনত্ত- 
পাধই নির্বাণ ; এ বিষয়ে মুঢ়ুতার উদয় কেন? যদি সাধুসংসর্গে বিচাঁরনিষ্ঠ 
ইওয়। বান, তাহা হইলেই আশু এ বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে । ১৬।" 

আনোকচ্ছটায় অন্ধক1রের এবং দিবনোদয়ে রাত্রির যেরপ অবসান হয়, তত্র 
জ্ঞাণীদিগের সংসর্গ ঘটিলেও অহস্তাববন্ধন ছিন্ন হইক্কা যায়। ১৭। ততুজ্ঞ 

বার সংসর্শে আজীবন এইরূপ বিচারাম্গতীলন করা কর্তব্য যে, আমি কে? 

ও যে টুসমূহ, ইহারাই বা কে? কি প্রকার কোথা হইঢত ইহারা আসিল? 
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জীব কে ? আর জীবনই ব। কি? ১৮। তত্বজ্ঞানরূপ সুর্যের গ্রভীয় খন এই 

সমগ্র বিশ্ব উজ্জীবিতবৎ বিকাশ পাঁয়। “অহংজ্ঞানরূপ তিমিরজাল দূর হইয়া যায 

ও ন্দণেকের জন্ত বস্ততত্ব প্রকাশ পায়, তখন আর অন্যের উপাসনা ছাড়িয়া 

অগ্রে সেই তত্বগ্ঞরূপ শৃর্য্যেরই উপাসনা করিতে থাক। ১৯ 

কে প্রত জ্ঞানী, তাহা যদি নিরূপণে সমর্থ হও) তাহ! হইলে ধীহাঁকে 

ধাহাকে তোমা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানবান্ বলিয়া বুঝিবে, তাহাদের 

প্রত্যেককেই ভিন্ন ভিনভাঁবে উপাসন। করিবে । কারণঃ যদি এককাঁগে সকল- 

কেই উপাধনা করিতে আরম্ভ কর) তবে তাহাদের কথাপ্রণঙ্গে একট? তর্ক" 

রূপ বক্ষোঁৎপত্তি ঘটনার সন্ভাবন1। ২*। যখন তর্ক-ঞ্ষ আঁবিভূতি হয়, তখন 

বালকবং জ্ঞানী ব্যক্ডিরও “অহ'মিহাঁকার ভ্রাস্তিকেই ঘুক্তিপঙ্গত বলিয়া] ধারণ। 

হইয়া থাকে । ২১। ভাই বপিতেহি, ধিনি বুদ্ধিমান, ভত্বজিজ্ঞান্। তিনি এক 

এক করির। প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিরই নিক্জনে উপাদনা করিবেন। এক সময়ে 

অধিকসংখাক জ্ঞানীর উপাসনা করিতে গেলে ফল মণ হইয়। দাড়ায় । ২২ 

তদনস্তর স্বীয় ধীশক্তিকে উত্তেজিত করিতে হয়। তজ্জন্ত আপন বুদ্ধি 

অনুসারে জ্ঞানিগণের বর্ণিত বিষয়গুলি নিজ চিন্তপটে মিলীইয়া বিচার করিতে 

থাকিবে । তদ্প করিলেই সেই যিনি সর্বসন্কল্পশৃন্ত নিত্য পদার্থ পরব্রহ্ধ। তাহা- 

তেই তন্ময়তা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে । ২৩ 

হে রাম! বিজ্ঞদিগের সংর্গ নিবন্ধন নিজের বুদ্ধি তীক্ষ করিয়া লও 

পরে ভর্থারা অজ্ঞানলতাকে ছিন্ন করিয়া ফেল। ২৭। মৎকথিত মুভির 

উপায়ই যুক্তিবলে নস্তাব্য এবং ইহা আআ্বীন্তভবেই সুপিদ্ধ। অতএব 

আমার বক্তব্য এই যেস্তুমি কদীচ এরূপ ভাবিও না যে, আঁমার ন্যায় লোক 

অসন্থদ্ধতাষী বালকমাত্র। ফল কথা, এ বিষয়ে আমাদিগকে তুমি পাদদর্শী 
বলিয়াই জানিও । ২৫। মেঘাধির উদয়ে মহাকাশের এবং তরল্গ-রাঁজির আক্ফাঁলনে 

মহাসাগঞ্ের যেক্ধূপ কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, তদ্দপ যিনি মননবিহীন হইয়াছেন, 
তাঁদৃশশ জীবঘুক্ত ব্যক্তিরও কোন কিছুতেই ইষ্ট বা অনিষ্টের সম্ভাঁবন। নাই। 

'যিনি সর্বগত অচল নিরাময় ব্রদ্ম, এই নিখিল জগদ্ব্রদ্দাণ্ড তীহাতেই অসত্যন্পপে 

বিজুত্তিত। “অহ্ং বন্ত অকিঞ্চিৎ ইহা বিচার দ্বারাই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। 
হতরাং কিরূপে কোথা হইতে সক্কপ্লাদির সম্ভাবন। হইবে? ২৬-২৭ 

ছ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত । 



্রয়ান্ত্রংশ সর্গ 
শ্রীবশিষ্ঠ বপিলেন)_স্থীক় বুদ্ধিকে পুরুষকাঁর ও সীধুংদর্গযোগে মার্জিত করিয়। 

যে পুরুষ অভিজ্ঞতালাঁভে 'অকৃতকীধ্য হন, তাহার অভিজ্ঞতাঁলাঁভের উপায়াস্তর 

নাই বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। ১ দেখ, বিষ মৃত্যুর কারণ হইলেও তাহাঁতে যদি 
রাসায়নিক প্রক্রিয়! প্রযুক্ত হয়, তবে সে স্বীয় বিষহ পরিত্যাগ করত অমৃতবৎ 

কার্ধ্যকর হইয়া! থাকে॥ ন্ুতরাং বল1 যায়ঃ অখিল দৃশ্ঠ পদার্থই সংসারবন্ধনের 
কারণ হইলেও শাস্ত্রীয় প্রতীকারকল্পনার বলে তাঁহার বন্ধনকারণত্ব বঙ্জন করত 

মুক্তির উপযোগী হইতে পারে। যাঁবং ন কল্সনার অবসান ঘটে, তত দ্দিন রূপ 

প্রতীকারকল্পনা বিধেয়। কম়নার বিরতিই মুক্তি। বিষয়ভোগের পরিহারেই 

কল্পনা উপশ্ীন্ত হয়, তর্ব্যতীত উপায় নাই। ২-৩। কিবাক্য,কি মন, কিছু- 

তেই যিনি শব্কার্থ ভাবনা করেন না, কল্পনাশাস্তি তীহারই ক্রমে ক্রমে সুদৃঢ় 

হইয়া] থাকে । ৪ অহ্ংজ্ঞান ভিন্ন অন্য অবিষ্ঠা নাই। এ অহ্ং্ঞানের উপশম 

ঘটলে যে পদার্থচিন্তার তিরোধান হয়ঃ তাঁহীকেই মোক্ষ কহে। তদভিন্ 
আর কোন পৃথক পদার্কে মোক্ষ বলা হয় না। ৫। তত্ব-সাক্ষাৎকার লাভ 

করিয়াও যদি প্রাক্তন জন্মান্ভূত জীব-জগতে একটুমাত্র আসক্ত হও, আর 

দেহাদি অহস্তাঁব কিঞ্চিৎ পরিমাণেও আশ্রয় করঃ তাহা হইলেও আবার তুমি 

এভ্ই ক্লেশে নিমগ্ন হইবে থেঃ সে ব্লেশ অপার-অনন্ত। আর যদ্দি অহস্তাবকে 
চিরবিসঞর্জন দিতে পার, তাহ] হইলে তোমার চিরশাস্তি এবং চিরসিদ্িলাভ 
থাটবে সন্দেহ নাই । ৬ 

হেরাম! এই যে নিখিল দৃগ্ত বিখ প্রকৃতপক্ষে অসৎ হইয়াও সদাকারে 
'গ্রকটিত রহিয়াছে, ইহার মূল সেই পরম তত্বের অপরিজ্ঞান জানিবে। বাহ- 

ভ্রান নাই বিগ বিনি পাঁবাণবৎ স্থিরভাবে বিরাজিত, বাহার অসংজ্ঞান সম্পূর্ণই 
বিধ্বস্ত হইয়ীছে, তারশ মহাআ্ীকে আমরা প্রণাম করি।৭। যিনি প্রস্তরবৎ 

বাহজ্ঞানবিরহিত হইয়া! স্ভত গররক্গেই একা গ্রচিত্ত, তদবস্থার কেবল মেই চিন্স- 
য়ের চিন্তাতেই বিভে।র, তীহার সেই প্রকার অস্তদৃষ্টি নিবন্ধন বহি্ৃষ্টির অভাবে, 
এই নিখিল দৃশ্তাই বিলীন হয়। ৮। এই দৃপ্ত বন্ুনিচয়ের সত্তা থাকে থাকুক, না 
থাকে ন| থাকুক বদি অস্তরে দেখা যাক, তবেই উহা ক্লেশভোগের কারণ হ্ইয়। 

উঠে। আর বদি অস্ত্রে ন] দেখা যায়, তবেই সুখবৃদ্ধি হয়। যখন বাঁহাজ্ঞানের 
অভাব ঘটেঃ তখর আর উহা! দেখ! যাঁয় নখি। ৯। ইহকাল ও পরকাল এই 
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দুটিই শ্রীরীদিগের বিষম ব্যাধি । এ দুইটি ব্যাধির জন্যই দেহিগণের ঘোর 

ক্লেশভেোগ ঘটে | নিষয়ভোগরূপ অযথা ওষপ প্রয়োগ পূর্বক দেহিবৃন্দ আজীবন 

ইহক।লরূপ ব্যাঁছির চিকিৎসাঁতেই তৎপর ; আর যে একট পরকাঁলব্যাধি আছে, 

তাহার চিকিংসার সম্পূর্ণই পরাত্থ | সংপ্রত্থতি ব্যক্তিরাই পরলোকরূপ বিষম 

ব্যাধির টিকিতসায় ্যত্র হই! থাকেন । এই কর্মে তাহারা শান্তি, সংসঙ্গ ও 

তব্বক্ঞ।নরূপ সুধাঁসম ওঁষধনমূহেরই সাহানা গ্রহণ করেন | ১১-১২। পরলোক- 

ব্যাধির চিকিংদার্থ বাহাঁরা সত্র্ক হন, তাহাদের যে শান্তি হয়ঃ সেই শান্তি হইতেই 

মৌক্ষপথের গীতল ছায়ায় তীহার1 বিশ্রাম করিতে পারেন । ১৩) এই জীবনেই 

নয়ক-বাধির টিকিতগ] করিতে হয়; যিনি তাহা না করেন, তিনি রোগাভিভূত" 

শরীরে পরলোকে বাঠয়। কি করিবেন? তথাঁর তো উমধ ঘিলিবে না। তাই 

বলিতেছি, হে মূর্ণ খানবনুন্দ ! বৃথা ভোগবূপ এ্হিক ব্য।পির চিকিৎসার অহেতুক 

তোমর। পরমাযু ক্ষয় কারও ন1। আন্মজ্ঞানহ নহৌষদ ) ভৌমর! এ মহৌষণের 

সেবা কর; পরলে।কের চিকিৎলীয় উদ্যোগী হও । ১৭-১৫ 

বাযুচাণিত ছিন্ন পত্রে।পরি যে বারিখিন্দু অবন্ঠিতঃ তথ জীবন একা স্ত ক্ষণ 
ভঙ্গুর । অভএব সধদ্রে আশু পরলোকরূপ মহ।ব্যাবিপপ চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত 

হও | ১৬। বিশেষ যত্র সহকারে আশু যদি পঞলোক-খ্যাধির চিকিৎসা কর! 

যায়) তাঁহ। হইলে আঁপন। হইতেই ইহলোক-ব্যাধির উপশম ঘাঁটিতে পারে । ১৭। 

বিদ্বান্দিগের ধারণা এই যেঃসমগ্র জীবহ ব্রঙ্ষচৈতনমাত্র। এই বরহ্মচৈঠন্ের প্রসরণই 

বিশ্বব্গাণ্ড । এই জন্ত একাটমাত্র পরমাণুর ভিভরেও শভ শত টৈলপমাকীর্ণ 

জগৎ অবস্থিত রহিয়াছে । এঁযে ব্রহ্গচৈতগ্ভের প্রদার, উহাই রূপ1দি বাহক 

পদার্থ এবং উহাই মনঃগ্রভৃভি আভ্যন্তরীণ পদাথসমষ্টি জানিবে । অতএব একমাত্র 

চিদাকাশেই দম পদাথ অন্থভূত ; কাজেই জগদ্ভ্রান্তি সম্পূর্ণ অলীক | ১৮-১৯ 

সংঅ সংশ্রবার প্রলয় ঘটিলেও এই দৃগ্ বিশ্বত্রাপ্তি দূর হইবার নহে। উহ! 

যন্রপ শ্রলয়ে, তদ্ধপই স্ষ্টিগ্রারস্তে। ফল কথা এই যে, উহ1 যখন খ্থ্যি। ভ্রাস্তি- 

পূর্ণ, তখন প্রলয়েও উহার বিনাশ নাহ এবং ৃষ্টিকাঁলেও উহার উদ্ভব 

নাই । ২০ । আত্মা বিষরভোগরূপ পক্ষপাগরমধে) নিমগ্ধ হইলে, তাহাকে বদি 

পুরুষক'রসহায়ে উদ্ধার করা না যায়) তাহা হইলে আর উপায় ভে কিছুই নাই। 

ভোগ-পক্ষমঞ্ন মূর্খ ব্যক্তি আপৎসমূহের আশশ্রয় হইয়। থাকে । বাল্য যেরূপ জীব- 
নের আগ্ীবহ1, বিষরানরীগের শান্তিকর ব্যয়ভোগ-বজ্জনও নির্ধাণের তদ্রপ 

প্রথম ভ্রম | ২১-২৩। বীহারা তন্বস্কীন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদের জীবননদী 
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চঞ্চল হইলেও চিত্রবিস্তান্ত নীরস নদীর ন্যায় নিশ্চলকাঁর এবং সমভাবে প্রবহ- 

মান। কিন্তু যাহার! মূর্খ, তাঁভাঁদের জীবন-নদী ভয়াবহ নিনাদ-সম্কুল, আবর্- 

সমাকুল এবং তরক্ষভঙ্গিমাঁয় সমাঁকীর্ণ। অজ্ঞ জীবকুলের সঙ্গে স্কেই এ সকল নদীর 
উদ্ভব । ২৪-২৫ | যাহ কিছু বাহাস্ম্ম্রপদার্থ অনুভব করিয়া থাঁক, সমস্তই ব্রহ্মটৈত- 

ন্ের-ব্যাপ্ডিলেশ ভিন্ন আর কিছুই নহে । চক্ষুদোঁষ ঘটিলে যেরূপ চন্দরদ্ধয়, বালকের 
ঢর্টিতে যেরূপ বেতাল এবং মরুভূমিতে যেরূপ মরীচিকা ও নিদ্রায় যেরূপ স্বপ্ী- 
দর্শন, তদ্রপ উহাঁরাঁও একান্তই ভ্রমসঙ্কুল । ২৬। তাই সহম্তর সহ সৃষ্ট পদার্থ বক্গ- 

চৈন্নারূপ জলরাশির তরঙ্গরাজিরূপে প্রতিভাত হইয়া নিয়ত নেত্রপথে পরি- 
দমণ করিছ্েছে। যগাষথ বিচার করিয়া! দেখিলে খ্ সকল অলীক হইয়! 
পড়ে। ২৭। জান্তিসঙ্কুল দষ্টি লইয়া! দেখিলে উহ সত্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয়| 
চৈনন্যেয় প্রসারক্রমে মের বশেই আকীশালেও গন্ধবর্ব-নগরাদির বিদ্যমানতা 
অনভূত হয় । পরন্ত প্ররুনপক্ষে উভাঁরা মিথা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই ষে 
প্রত্যক্ষ জগৎ, উহার সম্থন্ধেও সেই কথ|। ত্রহ্ষটৈতন্তের আঁবিভাব যেন জল) 
এই হ্ষ্টিবিভ্রম সেই জণ্বরেই বুদ্বুদস্বরূপ । অহক্ষারঁদি বিকৃতভাব উহার 
শাঁরৃতি | ২৮-৯৯। চৈতন্টের যে নিব্বাঁণ, তাহাই বঙ্গাণ্ডের প্রলয় এবং চৈতন্টের 
টন্মেষণহই জগৎ বস্ততঃ অন্তরে বাহিরে কোথাও জগৎ নাঁই। এরই 
গারদৃশ্তমান পদার্থপরম্পরা ন! সত্য, ন। অলীক, কোন কিছুই নয়। ফলে ইহারা 
একমাত্র ত্রহ্মই | ৩৭ 

বঙ্ধ গগন অপেক্ষাও নির্মূল, ভাবাভাঁব-বর্জিত, অব্যয়, অব্যক্ত) অনাদি, 
দ্বিতীয় ও চিন্ময়স্বরূপ ; জীব স্বয়ং ঈদৃশ ত্রচ্মপদার্থকেই নানাকারে দর্শন করেন, 
[াধুস্পন্দনের হেতু যেমন অনির্দেশ্ট, তদ্রূপ শ্বজাববিরহিত ব্রন্দেরও নিজ হইতে 
 সৃষ্টিজ্ান উৎপন্ন হয়, যুক্তি দ্বারা তাহারও যূল হেতু বুঝাইয় দেওয়া সম্ভুবে 
॥ | ৩১-৩২ | এই স্ষ্টিপরম্পর1 যেন বরহ্গপীগরের লহরীলীল! ; ইহাঁর' শ্প্রাসুভৃত 

স্বপরম্পরার স্তায় কেবলই ভ্রান্তিসঙ্কুল। ফল কথ] এই যে, রঙ্গে স্বপ্রভ্রম বা 
ই, কিছুরই অস্তিত্ব বিদ্যমান নাই । ৩৩। এই নিখিল বিশ্বপ্রপঞ্চউ নিশ্চিত, 

নরাভাস, নিয়ত সমভাবাপর্ন, চিন্ময় ক্ধ ৷ তীহার দ্বিতীয় নাই, ক্ষয় নাই, তিনি . 
২ও নহেন, অসৎ নহেন এবং সদসৎ উভয়রূপ যুক্ত বলিয়াও তাঁহাকে নির্দেশ 
'রাষায় না। ফল কথা, তাহার শ্বরূপ-নির্ণয় ছুঃদাধ্য | যিনি নিয়ত ব্রহ্গভাবেই 
বরাজমান, বাহাবিষয়ের অনুভবরূপ ব্হ্ষচৈতন্টের প্রসার যাহার প্রশান্ত হইয়াছে, 

গিতগণ তাঁহাকে মুনি নামে নির্দেশ করিয়! থইকেন। ৩৪-৩৫। জীবন থাকিতেও 
১৪ 
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মৃতিকাপ্ত.পের স্ায় বাহার অবস্থা, “অহংভ্তানের সঙ্গে সমগ্র জগদ্ত্রষ বাহার 
দূরীভূত হইয়াছে, তিনিই, সর্বসাধীরণের নিকট মুনিশ্রেষ্ঠ আখ্যায় অভিহিত । ৩৬ । 
সঙ্কল্পের অভাব ঘটিলেই দক্কল্প-নগরের যেরূপ অন্তর্ধান হয়, তন্রপ এই যে 

অ্রমজ্ঞনজনিত্ভ “অহত-জ্ঞানময় দশ্টু বিশ, উহও বাহাজ্ঞীনের অন্তর্ধণনেই ব্র্গে 

বিলয়প্রীপ্ত হয়। ৩৭। নামরূপাদি-রূপ নিখিল শব্ীর্গেরই একটা৷ না একটা 

কারণ আছে, একমাত্র স্বভাবরূপিণী মুলাবিদ্ভার তাহা নাই। পরন্ত স্বভাবের 

হেতু যে কি, তাঁভা যদি একবার বিদিত হওয়া যাঁয়) তবেই মোক্ষ ঘটয়1 থাকে । 

বাস্তবিক বুঝিয়! দেখিলে দুষ্ট হইবে জাগতিক কোন বস্তুরই কোনপ্রকার স্বভাব 

নাই; যাহা আছে, ভাতা অবিদ্যা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। যত প্রকার 

অন্ভভব, সমস্তই সেই ব্রহ্গপলিলের দ্রবতাস্বরূপ জীনিবে | ৩৮-৩৯। পদার্২পর- 

্পরাঁর যত কিছু অনুভব হয়, বঝিবে১_-সমস্তই সেই মহাচিদনীকাঁর সমীরণের 
স্পন্দনস্বরূপ এবং মহাচিন্য় ব্রহ্গাকাশের শৃশ্যতা মাত্র । ৭০ | বায় ও বাযুম্পন্দন 

যেরূপ স্বতন্ত্র নে, তদপ বঙ্গ ও জগৎ অস্বতন্্ | স্বপ্টে যেরূপ নিজ মৃত্যু অন্বভূভ 

হয়ঃ তন্দরপ ভ্রমনিবন্ধনই উভাঁর মিথ্যাঁভেদ উপলব্ধ হইয়া থাকে ।৪১। যাবৎ 

না! বিশদভাবে তত্ববিচার করিতে পারা যাঁয়, তাবৎ তীরূপ রম হইয়া থাকে । 

কিন্তু যখন যথাযথ বিচাঁরশক্তির উদয় হয়, তখন এ যে ভ্রীত্তি__উহাঁও ব্রহ্মভাব 

প্রাপ্ত হয়। ৪২। ভ্রীস্তি একটণ অলীক পদার্থ; স্রুতরাঁং তত্ববোধ জন্সিলে 

অসত্য শশশূঙ্গের ন্যাঁয়ঃ উহার অস্তিত্ব লক্ষমীভূত হয় না। কাঁজেই তখন একমাত্র 
রহ্মপদার্থ ই অবশিষ্ট থাকেন-__তিনি নির্মল অপেক্ষাও নির্ল এবং পর হুইতেও 

পরতর | ৪৩। সুতরাং হে রাম! যিনি আদি, মধ্য ও অন্তহীন, যিনি নিরতি- 
শয় নির্শলদ্বভাঁব, যিনি নিত্য সমভাঁবাপন্ন, পরম কল্যাণময়, নিত্য ও অদ্ছিভীয় 

পদার্থ, তুমি সকল প্রকার জরা, মোহ ও বিকারাদি-বিভ্রম বিসর্জন পূর্ব্বক সেই 
সৎ ব্রন্গাকাশেরই শ্বরূপত্ব প্রাপ্ত হও। ৪8 

্রয়স্ত্ংশ সর্গ সমাপ্ত । 



চতুস্ত্িংশ সর্গ 
শ্রীবশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুবর ! স্থখ বা! দুঃখ যাহাঁই আগত হউক, যিনি 

তাহাতে অভিভূত হন, তাহারই সর্বদ নাশ ঘটিয়া। থাকে । কিন্তু সুখে বা ছুঃথে 
যাহার নাশ নাই, তিনিই প্রকৃত অবিনশ্বর) কখনও তাহার নাশের সভাবনা 
নাই। ১। ইচ্ছা প্রভৃতিকে স্থখছুঃখাদির হেতু কহে। সুতরাং যাহার এই ইচ্ছ। 
প্রভৃতি আছে, স্থাদি ঘটনা তাহারই সম্ভবে সন্দেহ নাই । তুষি যদি এই 
নুখহুঃখাদির চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা কর, তবে সব্বকর্ম বর্জন পুব্বক প্রথমে ইচ্ছা 
প্রত্থতিকে দুরে পরিত্যাগ কর। ২। আমি এবং এ জগৎ এরূপ ভ্রম সেই 
পরমপদে শাই। এই বে কিছু পরিদৃশ্ঠমান হইতেছে, মকলই নেই শাস্ত, নিরালম্ব, 
নিব্বাণঃ অব্যয়, একাধয় ব্রহ্ম | ৩। ব্রহ্ষাকাশ সব্ধময় ও স্বুনিশ্মল; কে তাহাতে 

অহংব্রঙ্ম ও জগৎ এইপ্রকার ভ্রান্তিসঙ্কুল শব্ধ বিন্তাস করিল, তাহা আমা 
দের অজ্ঞাত। ৪$। কি “অহং' কি “জগৎ কিছুই সেই ব্রক্মাকশে নাই। বলিতে 
কি, এমন যে ব্রদ্মাদি শব্ধ, তাহাও বাস্তবিক তীহাতে প্রয়োগ করা যায় না। 
মেই ব্রন্ধাদি শব্দের ধিনি প্রতিপান্ত১ তিনি শীস্ত, অদ্বিতীয়, বাক্য এবং মনের 
অবিষয়) তিনি পর্ধত্র সর্ধদ্ব/রূপে সর্ব ব্যাপিয়া বিরাজমান) সুতরাং এ 
মসারে কাহার কিরূপ কনত্ব বা ভোক্ৃত্ব হইবার সম্ভাবনা? ৫ 

তাত! সমস্তই যখন অলীক? তখন উপদেশাদি নিখিল ব্যাপারও মিথ) ভিন্ন 
আরকি? অতএব ব্রন্মোপদেশের উপায় তো কিছুই নাই। এখানে যদি তুমি 
এই প্রকার মনে কর, তবে তাহা স্ুবিবেচনা হইবে নাঁ। কারণ, অলীক 
খাতীয় পদীর্থের অগত্যতা প্রতিপাদন করিলেও খিনি অবশিষ্ট থাকেন, তিনি 
গেই উপদেপ্ত ত্য সনাতন ব্রদ্ষহ । এই হেতু সব্ববস্তহ অপহৃব করা হয়। যে 
পুকষের ভ্রম নাই; সে যেরূপ ভ্রান্ত ব্যক্তির পুরোভাগস্থ পিশাচাদির ভীষণ কায 
ধশন করে না! এবং যে ছুই পুরুষ একই শয্যায় শয়ান, তন্মধ্যে একের অনুভূত 
স্বাপ্ধ মেঘশব যেরূপ অন্থে অনুভব করিতে অপমর্থ, তদ্রপ যিনি জগদ্ত্রম হইতে 
ঘরে আছেন/ _জগদুত্রাস্তি ধাহার একেবারেই দূরীভূত হইয়া গিয়াছে, তাহাকে 
আগ এই ভ্রমোপলক্ষিত জগৎ দর্শন করিতে হয় না। সুতরাং ততনকাশে সমস্ত 
শত পদার্থপরম্পরারই তিরোধান ঘটিয়া থাকে। নিজের জ্ঞানে যাহা! সংস্থিত, 
| অসৃতিগোচর হইতে তাহাই নকলের হইয়। থক । স্বভাবপ্রসিদ্ধি এই প্রকারই 
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বটে। এই জন্ত নিজজ্ঞানে পিশাচাঁদির কার্ধ্য নিরন্তর সকলের থাকে না 
এলিয়াই যখন তখন সকলে তাহা দৃষ্টিগোচর করিতে পারে না; জ্ঞানোদয় ঘটিলেই 
লক্ষ্য হইয়। থাকে । ৬৮। এ জ্ঞানকি? উহ! আত্মস্বরূরণ ; সমন্তই যখন এ 
জ্ঞানের বিকার, তথন 'অহং-জ্ঞানই বলি, আর অন্য অখিল ব্রদ্ষাণ্ডের কথাই 

বলি, সমস্তই যে সেই পরমাক্মা হইতে অস্বতন্্ঃ এ কথা খলাই বাহুল্য । ৯। কি 

সন্কল্প, কি স্বপ্র উভয় অবস্থার স্তায় যাবতীয় অবস্থাতেই একমাত্র নিরবয়ব জল 

যেরপ ক্ষুদ্র বৃহৎ বিবিধ অব্ষ্ববসম্পন্ন তরঙ্গমালারূপে বিরাজিতঃ তন্জরগ নিরবয়ব 

হইয়াঁও একমাত্র নিজ জ্ঞানই বিবিধাঁবয়বসম্পন্ন জগদাকারে প্রকট | ১০ 

্রান্তিনিবন্ধন জগদজ্ঞান সমুদিত হওয়ায় একম।ত্র 'আত্মাই যেন নানাকারে 

প্রকাশমান। পরন্ত প্রকৃতপর্দে এ জগদ্ভ্রান অবস্ত) তাহ তত্বৃষ্টি সহকারে 

লক্ষিত হইলেও উহা! উপলব্ধ হইবার নহে। ১১। কোন নিরবয়ব জীব যেরূপ 

্বপ্নাদিসময়ে স্বীর অবয়ব কল্পনা করিতে করিতে আপনাকে সর্দধাবববি শিকষ্ট 

বলিয়! জান করে, তদ্ধপ নেই থে নিত) নিরবন্ধব অদ্বিতীয় অবচল ত্রহ্গ, তিনিই 

এই নানাবয়বলম্পন্ন জগদাকারে বরাজমান হইতেছেন | ১২ 

চিৎবেন কুলালকামিনী; দেই চিৎকুলালীই অন্তরে লক্ষ লক্ষ মুৎপাত্রবৎ 

নান! দ্রব্যের স্থজনকত্রাী। এই জগদাবি যে কোন পদার্থই পেহ চিৎকুলালীর 

মনে নমুদিত হয়, এ৩তসমস্তই ত|হার নেত্রপথে পতিত হইয়। খাকে। ১৩। 

নিজের দ্রবরূপতা হেতু নমুদ্র যেরূপ আপনাকে তরঙ্জাদি নানা প্রকারে 

জ্ঞান করে, তদ্রগ সেহ একাদঘর ব্রক্গই স্বার চিদাকারতা হেতু আপ- 
নাকেই জগদাকাগে উপণন্ধ করিতেছেন । ১৪ । তান নিজে নারূপ হইয়াও অন্তরে 

যেরূপ জ্ঞাণ করেন, নেহরপেহই আপনাকে দশনণ করিয়। থাকেন । পক্ষান্তরে, 

যাহা তাহার জ্ঞানাণষস্গাভূত নখে, তাহা তিনি িরাক্ষণ করেন না। ১৫।কি 

চেঙণ, কি অচেতন, সকণহ শাপাবাচ্ছন ব্রদ্ধের মায়ারূপ শরারে অধিষ্ঠান 

কাতেছে। আমি অধুনা কেখল উপজ্শের জন্হ চেতন ও অচেতনাদি ভেদের 

খিষন্গ বলিলামঃ বস্তৃওঃ ডহা অপমীচান। ঘলে কিন্তু এ জগতের পন্তা বা অসত্বা 

, কছুই নাহই। আত্ম! চিন্সয়ঃ তিনি যেরূপ টিন্তা করেনঃ সেই অন্ুদারে দেই রূপই 

প্রকাশিত হয়। তায় চিন্তা ব্যতীত কিছুরই প্রকাশ অসম্ভব । স্থতরাং এ 

সপ্থন্ধে চেতনীচেতনের অর্থগ্রথ আমাদের আর কিরূপ হওয়া সম্ভবপর ? ১৬-১৭ 

বিভিন্ন পদার্থরূপে অনুভব ও অননুভবই চেতন ও অচেতন-পদবাচ্য । এ 

চেতনাস্তেন আত্মার স্পন্দাম্পন্দ্ব্/প । অচল বিমল স্মটিকমশির অন্তরালে যে বিশ্ব 
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সকল দৃষ্ট হয়, তাহাদের স্পন্দাম্পন্দ যেরূপ তাহাদের নিঙ্গের হত্বাদ্দিকৃত বা আয়ত্ত 

নয়), আত্মার স্পন্দাম্পন্দ-স্বরূপ চেতনাচেতনও তাহার পক্ষে তদ্রুপ ১৮! তত্বদর্শনে 

বাহার অস্তিত্ব, আধার ব| কারণ কিছুই লক্ষ্যাভূত হয় না, তাদৃশ £অহ-জ্ঞানরূপ 

বক্ষ কোথা হইতে কি প্রকারে আপিয়। আবিভূতি হয়? ১৯। অহংক্ঞানরূপ বক্ষ 

বাস্তবিক সন্তাবিরহিত, অথচ কি আঁশ্রর্যেযর বিষ, সকলেই আমরা সেই 

যক্ষের বশীভূত । ২০ | কেশোগুক বস্ততঃ অন্বর হইতে আঁভন্ন হইলেও পৃথগবৎ 

অনুভূত হইয়| যেরূপ দিগভ্রান্তিময়ে অন্বরভলে প্রতিভাত হয়, তদ্রপ বস্তৃতঃ 

অভিন্ন ভ্রান্তিময় আকন্মিক অহস্তাবও একমাত্র ব্র্গপদেই প্রকাশমান | ২১। 
“এই আমি” “এই নিল জগৎ” সকলই সেই একাঘয় ব্র্দ। সুতরাং ইহাদের 

আবার উৎপত্তি-নিরোধ কিঃ এসংসারে যে আননা বা বিষাদবিলাস দৃষ্ট হয়, 

ইহাঁদেরই ব| কিরূপ কারণ হওয়া সম্ভবে ? ২২ 
ব্রহ্মষপদের সর্বশক্তিমত্তা চিরপ্রথিত, তাহ তীয় ভাবনাগ্তুরূপ এ জগতের 

পরিস্কুরণ। তিনি যদি জগচ্চিন্তা না করেন, তাহা হইলে এ জগতের 

অস্তিত্ব অসম্ভব হইয়। দড়ায়। তাহ ভোঁমায় বলিতোছ, হে রাম! তুমি 

চিন্তা ংইতে ক্ষান্ত হও, হোনার সে চিন্তা অপপারিত হউক। এ জগৎ 

চিদ্রপময় ১ তাই স্বপ্ন-সংবৃষ্ঠ পদার্থ ও স্ল্পনগরের স্তায় একমাত্র সেহ বন্ধাকাশই 

জগদাকারে প্রকাশিত হহয়] থাকেন। সুতরাং সেহ ব্রহ্গ হইতে এ জগৎকে 
কি প্রকারে স্বতন্ত্র বলিয়া বর্ন করা যায়? ২৩২9। যে সাললরাশি নিশ্চল 

আছে, যাহাতে তরঙ্গের আঁবভাব ঘটে নাহ, তাহাতে যেরূপ ভাখা তর- 

না, ভবিষ্যতে সমুত্থকরণ-যোগ্য বুক্ষে বা কাঁষ্ঠে যেরূপ পুভ্তলিক এবং মৃত্তিকা 

যেরপ ভাবা ঘটা পদার্থ অগ্রকটরূপে বিছুমান। সেহ ব্রহ্মপদেও এ জগতের 

অর্ধাস্থতি তদ্রপ জানিবে । ২৫ | ব্রন্ষের আকার নাহঃ আধারও নাহ, তিনি 

নম্মল ; তাহাতে খাংা। অন্ুভূতিগোচর হয়, বুক্তক্রমে তাহ সেহ ত্রহ্মই । তাই 

বলিতেছিঃ আমি ও জগৎ সেই ব্রহ্গ-পদার্থ হইতে নিয়তহ অস্বতন্ত্র । *৬। সমী- 

বরণের বিবিধ স্পন্দ বিভিন্নরূপে উপলভ্যমান হইলেও তাহ] যেরূপ সমীরণ ভিন্ন 

আর কিছুই নয়, এই যে অহমাঁদি ও জগদাদি, এই সকলই তদ্রুপ সেই স্বভাব- 

বঙ্জিত একমাত্র ব্র্স্বর্ূপই জানিবে | ২৭। ব্রহ্ম নিরাকার ও নিরাঁধার ; মেঘের 
অন্তরালে তরু, হস্তী, ঘেটক ও মুগাদির আকারের স্তান্প তাহাঁতেই অহস্তাব ও 

জগৎ পরিদৃষ্ট হয়! ২৮। ব্র্ধ কল্যাণমক়্ ) তাহাতে নিখিল পদার্থই অবয়বাকারে 

'বরাজমান । বীজাদি কারখন্বরূপ ত্র মধ্যে যেরূপ কাধ্যরূপ বৃক্ষপত্রাদি 
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অবপ্নবাকারে পরিস্কুরিত, ব্রন্দে জগৎ ও অহভ্তাবস্থিতির উপমাও তদ্রপ 
জানিবে। ২৯ 

হে রাম! ব্রহ্ম হইতে এই জগতের প্রভেদ সম্ভবে না; স্থতরাং তুমি মত" 

কথিত যুক্তির অন্ুক্রমে অন্তরে আকাশবৎ নিরত সমভাবে অধিষ্ঠিত হও । এই 

অবস্থায় তমি নিশ্চল হও) আয়াসহীন হও) নিরুপাধি হও, ভ্রাস্তিশুন্ত হও । বস্ততঃ 

তুমি বিচারসহকারে জানও১_তোমর|, আমরা, জগৎপরম্পর1 বা আকাশাদি, 

এ নকলের কিছুই কিছু নহে। সকলই সেই একমাত্র অচল্প্রতিষ্ঠ ব্রহ্গ 
তিনিই একমাত্র সর্বত্র বিরাজমান । ৩*-৩১। তুমি সমস্ত বস্ততেই বিশেষবোধ 

ত্যাগ কর এবং মোক্ষলক্ষমীপ্রাপ্তযর্থ “আমিই দেই সকল প্রকার বৈশিষ্ট্যবর্জিত 

সত্য চিৎস্বরূপ' এই গ্রাকার বিবেচনা করিতে থাক । ৩২। পার্থক্যজ্জীনই বন্ধন 

এবং অপার্থক্যজ্ঞানই মোক্ষ জানিবে । জ্ঞানীদিগের নিয়নাদি অনুকরণ পূর্বক তুমি 

ভেদক্ঞণন ত্যাগ কর এবং শীন্তভাবে অধিচিত হও । ৩৩ 

দ্রষ্টা কখন দৃপগ্ততা প্রাণ্ড হয় না এবং জ্ঞান কদাচ জ্ঞেয়তা উপগত 

হয় না) অওএব জ্ঞেয়ে পদার্থের অভাবে এ জগতেরও অস্তিত্ব থাকিতেই 

পারে না, কাজেই কাহাএ কিরূপে ঝীদৃশ জ্ঞান সম্ভবপর? ৩৪। দ্রষ্টা নাই, 

দৃশ্তা নাই সেই জন্য শ্রধুপ্তি অবস্থার যেরূপ বাহজ্ঞানের অনস্তিত্ব জাগ্রদ- 
বস্থাতেও তদ্রপ জানিবে। ঠা এইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া শারণীর নির্মল 
আকাশের হ্যায় অবিচিত হও | ৩৫। বায়ুষ্পন্দন ও বারু বেরপ পরস্পর 

অভিন্ন, ব্রন্ম ও বঙ্গের চিদাকারতাও শুদ্রপ একই বস্ত। ৩৬ | সমস্ত পদার্থে 

চিদ্গানের অভাবেহ জগতপ্রকাশ আর সর্বদ্রব্যে চিদ্জ্ঞানেহ মুক্তিপদ। 

ব্রহ্মরূপ বাঘুর স্পন্দন হহতেই এই জগন্দশন ঘটে । এ চিৎস্পন্দনের অভাবই 

পগ্ডিতদিগের মতে মোক্ষ। ৩৭ বাজ যেরূপ তাহার আতত্মাভান্তরে পল্লবাদি 

আত্মরূপ পরিদর্শন করে, তদ্দপ সেই যিনি মহাচিতব_তিনিই আত্মস্থ আত্মরূপ সৃষ্টি 

অনুভব করেন। ৩৮ । পত্রাদি অ্ক্সব চিন্তা করিতে করিতে খাজ যেরূপ নিজ 

পত্রাদির আকারে প্রকাশিত হয়) তদ্রপ জগচ্চিন্তা করিতে করিতে সেই মহাচিৎও 

জগদাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকেন । ৩৯। বীজের যেরূপ বৃক্ষাদি নানারূপ 

বিকার ক্রমে ক্রমে প্রকাশমান হয়, এই যে সৃষ্টিপরম্পরা, ইহাও তদ্রপ নেই এক 
চিতেরহ নান| বিকারমাত্র জাঁনিবে। বীজের বিকার বলিয় বৃক্ষাদি যেরূপ 

বীজন্বরূপঃ এহ অগৎও তদ্রপ চিদাকার বলিয়া চিতস্বরূপ। নির্বিকার, নিরাময়, 
অনাদিঃ অন্ত পরব্রহ্ধই সমগ্র জগ; জগতের এই দ্বৈত ও অদ্বৈত বিকার 
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স্কল্পনগরের ন্যায় স্বীয় নঙ্ল্পবশেই উৎপন্ন হয় এবং স্বীয় সন্কল্লবশেই ক্ষীণ হইয়! 

যায়। ৪০-৪২ 

আকাশ এবং শৃন্যত্ব এই ঢইয়ের পার্থক্য যেমন তুমি বিদিত হইয়াছঃ জগৎ 

ও ব্রহ্গপদার্থের তেশনই মিথ্য। ভিন্নতা জানিবে | ৪৩। আমি, তুমি ইত্যাদি 

পদার্থ আর অন্ত কিছুই নহে ; এ সমস্ত কেবল সেই পরবন্ধের মহাচিৎম্বরূপিণী 

নিশ্চল সত্তা মাত্র । “আমি মানব, এইরূপ ধারণা কেবল নিজ অক্ঞাঁনবশেই 

ঘটে। ৪৪ | ব্রহ্ম জগৎস্বরূপ ; সলিলে যেরূপ তরঙ্গ, তদ্দূপ তাহাতে কোন পদার্থ 

উৎপন্ন বলিয়] প্রতীয়মান হইলেও বস্ততঃ তাহা অন্ুৎপন্ন এবং তাহ বিনষ্ট হইলেও 

বস্ততঃ অবিনষ্ট । ৪৫ | অবয়বে অবয়বীর 2্ঠায়ঃ আঁকাঁশে আকাশের ন্যায় এবং 

সলিলে সলিলের ন্টায় একমাত্র ত্রঙ্গই বস্ততব্রহ্গরূপে আপনাতেই আপনি শোভ- 

মান। ৪৬। অর্দনিমেষ সময়ের অন্তরালে এক স্থান হইতে স্থানাত্তরে গিয়া 

গকিতে যেট্রকু সময় লব্ধ হয়, এ সময়ের মধ্যে জীবচৈতন্যের যে নির্বিষয় নির্মল 

রূপের প্রকাশ, তাহাই ব্রহ্মভাব ; এইরপে ব্রহ্মভাবেরই আরাধনা করিতে 

থাক। ৪৭ 

তে রাম! শান্সতত্বজ্ঞগণের মতে চৈতন্যময় বঙ্গ ক্ষুনদ ও অক্ষুন এই দ্বিবিধ 

রূপযুক্ত বলিয়াই কীর্তিত। ব্রদ্ষের ক্ষুব্ধ রূপ বলিলে এই 'বোধগমা হয় যে, 

তাহ অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের অনুভূতসিদ্ধ বিবর্তময় এবং জক্ষুবরূপে তিনি বিবর্তশৃন্ঠ 

কৃটস্থ পূর্ণানন্বময় ৷ ব্রন্মের এই দ্বিবিধ বধূপের মধ্যে যে রূপটি নিজের কল্যাণকর 
বলিয়। বিবেচনা] কর, তাহাঁতেই একাগ্রমনে অধিষ্ঠিত থাঁক। বৃথা বিবেকশন্ত 

হইয়া থাকিও ন1। ৪৮ 

চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত । 



পঞ্চাত্রংশ সগ 

শ্রীবশিঠ বলিলেন,-+হে রাম ! অর্দনিমেষকাঁলমধ্যে একদেশ হইতে ?দেশীন্তরে 

গমনসময়ে পুর্বস্তান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্ত স্থানলাঁভ ন1 হওয়া যাবৎ জীবচৈতন্ের 

যে নির্ধিষয় নিখিল রূপের প্রকাশ, তাহা আত্মার পরম বপ জাঁনিবে । আমি 

এই আত্মরূপের কণা পূর্বেই তোমার নিকট উল্লেখ করিয়াছি | ১। তুমি গমন 

কর, শ্রবণ কর, স্পর্শ কর, আপ্রাণ লও বাঁ হাস্তাঁদিই কর, সকল প্রকার অবস্থাতেই 

স্টিরশান্থি পাপ্ত হইবার জন্য নিরন্তব সে আ্মনপময় হইয়া অধিঠিত থাক । ১। 

যে কর্ম জীবঘাকদিগেব উপযুক্ত এবং যাঁ্গা ন্োোমান কুলাচারসঙ্গত, ত'্দূশ কর্শে 
লিপ্র থাকিয়া দদি মি জীবাভাসশগ্ঠ নির্বাগন সন্য আত্মনিষ্ঠায় চিরপ্রতিষ্ঠ 

থাকিতে পার, ভাত! ভইতে দিন্দ্নীরও বিচলিত লা হও, নাঁভ| হইলেই তোমার 
দেই শ্াস্সনিষঠনাবপিণী লিষ্ঞা সমেরুগিরিবৎ চিরকাল অচল পটল থাকিবে; 
অবিদ্বা গার থাকিবে না; জাঠার কপ এতই তচ্ছ যে, একবারমাত্র তত্দষ্টি 
নিক্ষিপ্ত হইলেই তাঁভার সত্তা আর উপলকিগোচব হঈবে না। তত্ুদুষ্টি লইয়া দর্শন 
করিলে ঘাহাব সভ্য প্রমাণিত ভয়, চাকা সেই পরমবিষ্ভাব রূপ জানিবে | অনুভূত 
আর অগ্লভূতি, এই উভয়ের উদ্ভব পুর্বকথিতরূপ বিদ্যার সা হইতেই হয়| 
নতুবা বিচ করিয়া দেখিলে, তমি প্রতাক্ষ করিবে, কাভার, কোথায়। কিরূপ 
দ্রবোর কি প্রকার শন্থভব কনিবার মন্াবনা? দেখিবে-তখন আপনা 

হইতেই অন্তরে শাক্ি আসিয়া উপস্থিত তবে । ৩.৫ 

বস্ততঃ ব্রন্ধ ও জগৎ উভয় একই পদার্থ; অবিদ্যা' হেত সেই এক 
পদার্থই অনেকবৎ প্রকাশ পায়। তিনি বঙ্গ একাছয়) ভিনিই সর্ক্ময় অথচ 
অসর্ধ বং নির্খূল অথচ মলিনবৎ এই ভাবেই তিনি বিরাভিত। ৬। ব্রহ্ 
অশূন্ঠ অথচ শৃল্টপ্রায় ) শ্শ্যগ্রায় অথচ অশতরাপ্রায় ; ব্যাপক অথচ অব্যাপকপ্রায় 
এবং অব্যাপকপ্রায় অথচ ব্যাপকপ্রীক় ) এই প্রকারেই তিনি অন্নভূতির বিষয় 
হয় থাকেন। «| বস্তুতঃ তিনি সর্বপ্রকার বিকাররহিত অথচ তিনি অবিদ্তার 
বশে বিকারবান্। তিনি নিয়ত দমভাববিশিষ্ট এবং অটল) আবার নিশ্চল 
হইয়াও অনিশ্চল। তিনি সৎ অথচ অসৎ পদার্থবৎ অদৃশ্য এবং অদৃষ্ত হইয়াও 
যেন দৃশ্ঠপদারথরিপে প্রতিভাত । ৮। তাহার বিভাগ নাই, জাড্য নাই, অথচ তিনি 
বিভাগবং ও গুড়বৎ হইয়া প্রতীয়মান /হন। তিনি প্রত জ্ঞানপ্রাপা নহেন, 
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মথচ তিনি যেন জ্ঞানপ্রাপ্য এবং তিনি অবয়ববিহ্থীন হইলেও যেন অবস্বববিশিষ্ট- 

রূপে বিরাঁজমান। বস্ততঃ তাহার অহংস্ঞান না থাকিলেও তীহাকে অহ্ংজ্ঞান বিশিষ্ট 

বলিয়া! বিবেচন! হয় । তাহার বিকাশ না! থাকিলেও তিনি যেন বিকাশসম্পন্ন ; 

কোনপ্রকাঁর কলঙ্ক ন1 থাকিলেও তিনি যেন কলক্কবিশিষ্ট ; ইন্জরিয়গোঁচরত1 না 

থাঁকিলেও তিনি যেন ইন্দ্িক্গোঁচরবৎ প্রতীয়মান । তিনি সম্যক আলোক- 

পরিপূর্ণ অথচ যেন নিবিড় তমসাবৃত 7 তিনি চিরপুরাতন হইলেও বোঁধ হয় যেন 
নবীন ? তীহার সুক্গুতা পরমাণু অপেক্ষাও অত্যধিক, অথচ এই সমগ্র বঙ্গাণড, 

তাহাঁরই অভ্যন্তরে বিদ্যমীন | ৭-১১। তিনি সর্বময় হইলেও কষ্টবহুল দানযজ্ঞাঁদি 

ও শ্রবণমননণদি দ্বারাও তাভাকে লাভ করা যাঁর না; তীহাকে সমস্ত দৃশ্ঠবস্তর 

শন্বীত বলিয়াই অনুমিত হয়। এই জটিল সংসারপাশে তিনি জড়িত নহেন; 

অথচ তাহাকে অবিদ্ভার বশে তাহাতে জড়িত বলিয়াই প্রতীয়মান হইয়] থাকে । 

শি আনেকধা বিরাজমান, অথচ তিনি অদ্বিতীয় । ১২ 

হে রাঁম ! মহা সমুদ্র যেরূপ জলর।শির আকর, সেই একাদয় ব্রহ্ম ও তদ্রপ জ্ঞান- 

সমুহের আধার । সেই ব্রহ্ম মায়াবিহীন হইলেও মায়াংশুমালার প্রকাশক 

বিমল স্ুর্যযাকীরে বিরাজমান । তিনি তৃল্লক হইতেও লু অথচ সমগ্র বিশ্ব 

রত্রের তিনি মহাভাও ; তিনি দৃষ্টিগম্য নহেন অথচ মায়ারপ মরীচিমাঁলাময়্ চন্ত্র- 

স্বরূপে শোভা পাইতেছেন | ১৩৯৭ । তাহার সীমা নাই) তিনি অনস্তঃ অথচ 

কোথাও তাহার অবস্থান নাই । তিনি আকাশে অশেষ বনবিন্যাসবিরাজিত, 
অশ্ষ-শিরি-লমলঙ্কৃত জগজ্জাঁল স্থ্টি করিয়াছেন; তিনি সক্ষম হইতে ৃুক্ম, স্থল 

হতেও স্থল, গুরু হইতেও গুরতম এবং শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতম | ১৫-১৬ | কেহই 
তাহার কর্তা নাই ; তিনি স্বয়ংও কিছুই করেন না, তাহার করণ বা কারণ কিছুরই 

গভাব নাই | তিনি শূন্য প্রায় অথচ তাহার অন্তর সর্বদাই পরিপুর্ণাকার | ১৭। 

তিনিই এই নিখিল ব্রঙ্গীণ্ডের ভাণ্ডার ; অথচ তিনি সর্বদা শূন্য অরণাপ্রীয়। 

হিনি অনন্ত পর্বতমাঁলার সার কঠিনদেহ অথচ আঁকাশখণ্ডাঁপেক্ষাও তাঁহ।র 

কোমলতা । ১৮ । তিনি সর্ব] সর্ব পদার্থরূপে প্রকাশমান ; তিনি কোমল 'অপে- 

ক্ষাও কোঁমলতম এবং তিনি চিরপুরাঁতন অথচ নিয়ত নবীনভাবময়। তিনি 

প্রভারাশিময় অথচ তমস্তোমন্বপ। তিনি অন্ধকাঁরজালময় অথচ সর্বব্যাগী 
আলোকত্বরূপ | ১৯ । তিনি প্রত্যক্ষ অথচ চক্ষুর অগোচর ; তিনি সন্মুখস্থ অথচ 

টক্ষুর অত্যন্ত অতীত পদার্থ। তিনি & হইয়াও জড় এবং জড় হইয়াও 

চিন্মর। ২০। তাহাতে বাস্তবিক অহন্তাব শাই অথচ ঢিতনি অহভ্াবময় | 
১৫ 
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অহন্তীবমন্ত হঈয়াও বস্তরনঃ তিনি নিরহন্তাব | অহ্ংঙ্ঞান ব্রন্ধঃ তথাঁচ তিনি অন্য 

বস্থস্বরূপ এবং অন্যাকার তইয়াও ভৎস্বরূপ | ২১ 
সেই বর পরিপূর্ণ নাগরন্বরূপ ; এই ভুবনরূপিণী তরঙ্গমাল। তীহাঁরই 

ভান্তরে পরিস্মুরিত। ২২। তুষার ঘেরূপ শুনা ধারণ করেঃ তদ্রুপ একমাত্র 

ভিনিই আপন আমস্থ তাখিল বস্তকে ধারণ করেন। তুষার হইতে যেবপ 

শুরুনার পকাঁশ হয়, ওদ্রপ তাহা হইতেই এই নিখিল স্থ্টি গ্রাকট হই- 

দ্েছে | ২০। তীহাতে দেশ কাল বা অন্যবাদি বিদ্ধাগ নাহি, দ্ছগাঁচ। সলিল 

যেরূপ তরঙ্গরাটির বিভ্ভারক। তজ্প সেই ভগ্গদের সর্বদা এই অক্গীক জগ- 

গ্রপঞ্চের প্রকাশক | ২৪। এই জগত্সমৃহ ঘেন ভীর্ণ মঞ্তরীপুঞ্জ ১ ইহার] এই 

শন্ময় বিশাল অরণ্য পঞ্চতৃতময় পঞ্চ পলা পবিবেষিত আছে । ১৫ 

মেই পরমীআ্া অতীব বিমলমুি; তিনি স্বয়ংই নিভের প্রন্িবিদ্ব দর্শনার্থ 

যেন মুকুরাকার ধারণ করিভেছেন। ১৬। বঙ্গ পরিচ্ছেদবিহীন। তিনি 

একমাঁ্র অপরিচ্ছিন্ন। তাহাতে এই আকাঁশবুল্ের ফলোঁপম প্রকাণ্ড ঙ্গাও 

শোঁলুমাঁন ; এই বঙ্গাঁণ্ডের অঙ্গ সেন স্েচ্ছাকজিত ত্রিভুবন | ইহাতে চন্ত্র কর্্যানি 

জাজামান হঈন্ডেছে | এই চন্দ্সূর্যাঁদি হইনে নেত্রাদি ইন্দ্িকগ্রাম উৎপন্ন হইয়া 

জীবের দর্শনা ব্যাপখরে চিভচমত্কুতি উত্পাদন করিতেছে । অভ্যন্তরগত 

বাপনাময় প্রপঞ্চ এবং বহিঃস্থিত ভূবন।|কারে দেই পরমাকআ্মাই অন্তরে বাহিরে 

বিরাজমান বহিয়াঁছেন। তিনি জাগ্রদ্ধশায় নানারপে এবং শ্ুধুপ্ডতি অবস্থায় 

অনানারূপে ভাবাভাবময় হইয়। নিরন্তর প্রকাশ্মান । ভিহ্বার নিজের রূপ মুখ- 

বিবর) তাহাতে যেরূপ সে নিজের রগাস্বদন পুর্ক স্বয়ং চমৎ্কৃত হ্হয়া থাকে, 
তদ্রপ এই সমস্ত ব্রহ্মবূপিণী পদার্থলক্ষমী ব্রক্মের বাপসনাগুসারে ব্রঙ্গের জন্যই ব্রঙ্গ- 

পদার্থে বিস্ময়োৎ্পাদন করে| ২৭-২৯ 

মনীষিগণ বলেন, এই নম্র বিশ্বত্রক্মীগুই সেই ত্রঙ্গভলের দ্রবতা স্বরূপ | 
ভূুলোকাদি সমস্ত লোক উহার জলভ্রম এবং রূপরসাঁদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ; যিনি 

জীবরূপী ব্রহ্ম, তিনিই র্লূপাদিকে স্বাছুজ্ঞানে সমাদর করেন।৩*। এ 
যে উজ্জল ৃর্যাচন্দ্রাদি, উহাদের সমস্ত রূপাঁদি সৌন্দর্য, গ্রলয়কালে সেই 
চিরোজ্জল ব্রহ্ধপদেই লয় প্রাপ্ত হয়। যেরূপ জাগ্রং ও স্বপ্রাদি অবস্থায় 
তেজোরূপী আলোক তেজ হইতেই আবিভূতি হয়, তক্জপ ত্রহ্মাভিন্ন রূপাদি 
সৌন্দর্য্য 9 ই ব্রদ্ধ হইতেই পরিস্ুরিত হইয়া থাকে । ৩১। তুখ্নিরাশির মধো যেরূপ 
শুরুত1, তদ্রপ চিণাকার পরব্রঙ্গেই এটি নিখিল দৃহ্য বিশ্ব প্রদ্ফুরিত। এই যে 
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সকল পদার্থশোভা দৃষ্ট হইতেছে, চন্ত্র হইতে অংশুমালার ন্যায় ইহ! সেই বর্গ 
হইতেই প্রাদুভূত। বর্গ নিরবয়ব, তিনি যেন রঞ্জপদার্থ, দেই পদার্থ হইতেই 

এই জগচ্চিত্র যখন সঞ্জাত, তখন বস্তগত্তয! ইহার উৎপাত ও ধ্বংপাদি বিকার 

নাহ খালয়াই গ্রতিপন ) অতএব এ জগৎ নিশ্চপ বরক্ষময্ন ব্যতীত আর কিছুই 
নহে জানিবে। দেই ব্রদ্মরূপ বনংক হইতে এ গগনাঞ্গনে ত্রহ্মময় দৃষ্ পদার্ঘরূপ 

শাখা দকল বিস্তার পাইতেছে। এই সকল শাখা জগজ্জালরূপ গুলঞ্চমালায় 

ম্ডিত। ৩২-৩৪ 

বহ্ষরূপ অচল প্রদেশের মধ্য শিরা এই শযবৃদ্ধিময়ী দৃশ্তনদী নিয়ত 

প্রধাহিত হইতেছে। এ দা নানাহন্লা অনন্ত পুপ্পরাজিতে অমুদ্ভামিত 
রহিয়াছে । ৩৫ এই আক্কাম্প্রদেন বেন একটা রগক্েত্র ; এখানে নিয়ঠিরূপিণী 

ণবকী সববদ| জগত্ন।টাকের অভিনয় গগ্রপ্শন করিয়া নত্তন করিতেছে। 

শায়প্রপর্চময় রঙ্গশেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া এ নিয়াভিপর্তকী কালরপ শিশুকে পুনঃ 
পুনঃ 'প্রলব করিয়া নানাবিধ অভিনয় প্রধর্থন করিভেছে | ৩৩। এগ জগদ্রুন্দের 

বেকোটি কোট মহাকন্প ও খণ্ডকন, ভত্মমন্তখ এ কালশিগুর চক্ষুর উন্মেষ- 

শিমেষ। জগঠরান্তান্তরে ণত শত প্রাতিবি থাকিলেও মুকুরের যেরূপ ইচ্ছাঁদি 

বিকার কিছুমাত্রই নাই) হদ্দণ এ কালে সর্দদা শহশভ জগৎ গ্রাকট *ইলেও 

কাল নিব্বিকার-নিশ্চনভাবেই বিরাজি5 রগিয়াছেন 1৩৭-৩০। ক্ষিঙ্যাদি ভৃতগঞ্চক 

দেবূপ পাঞ্চভোভিক পণাধ্খির করণ) এ কালহ তদ তই, ভাবা ও বর্তমান 

ষ্টিসম্্ির আস্ত হেতু জানবে । ৩৯ | ক|দের উদ্দেষণেহ জগংসৌনর্্য প্রকটিত 
হয় এবং কালের শিমেষণেই উহীর বিলয় ঘটে । আন্চধে)র বিষয় যে, এ কালের 

উন্মেষ ৭ নিমেষ প্রকৃতপক্ষে নাই । উহা নিয়ত মমানভাবে আত্মাতেই খিরীজ- 

মান। ৪০ যে নকল বিশাল ব্রধাঁও ও ব্রধাপান্ত্গও বন্তরাণ। ৩তসনুদায়ের এ 

যেশ্থষ্টি স্থিতি, লম়-_জনন-মরণা।ধ নানাধস্থা, এই মক:ইম্পন্ধনের একমাত্র 

পরম স্বরূপতার ম্যায় সেই অনন্ত চিদাকাশময় ; এম এংরূপ তত হ্ৃদয়ঙ্গম করিয়া 

অটলত।|বে অবস্থান কর। ৪১ 

পঞ্চত্রিংগ সর্গ সমাপ্ত। 

এটি 
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প্রীবশিঠ বলিলেন,_-হে রাঁম! এ জগতে ঘত কিছু বস্ত দৃষ্ট হর, এ সকলই 

জলে জলত্রমের ন্তাঁয় ব্রহ্ম হইতে ভিন্নাকারে গ্রকাশিত হয়; পরে চিত্ত চমত্ঠতি 

জন্মাইিয়। পরিণামে রাঁগদ্েষাদি বিষম অনর্থরাশির সষ্টি করে। দলিলের তরঙ্গ 

বাস্তবিক জল হইতে ভিন্ন নহে, তথাচ তাহ! ধেরূপ ভিননাকারেই জলোপরি প্রকট) 

তন্দরপ এই যে নিখিল্প পদার্থ, এ সকল একমাত্র বর্গ হইলেও বিভিন্নাকারে শ্রশ্যু 

রিত। যাহা মহাঁকাণতা, তাহাই এই সমগ্র জগদ্ত্রহ্জাণ্ডের রূপ? এবং তাহাই 

বিভিন্নরূপ যাবতীয় ছ্ছেয় পদার্ধের সারস্বরূপ। ঘর্দ মমাধিবূপ পরম উপশম 

লাভ করা যায়, তবে তী:। দ্ব।রাই উহার সম্যক্ স্বর্নপ উপলব্ধ হয়। ১-২ 

শিশুগণ মনে মনে আকাশে বঙ্গাণি কল্পনা করে, নেই সনস্ত ষক্ষা্দিভূত শিশু- 
দিগেরই নেত্রণথে নিপতিত হর? কিন্ত আমাধিগের ম্যায় প্রখাণ লোকের" চক্ষুতে 

যেরূপ তাহা 'অকিঞ্চিং বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়, দ্ধগ এই যে বিশ্ব তুষ্ট হয়। 

ইহাও তত্বদর্শনে অকিঞ্িৎ হইয়া বাগ | বস্ততঃ তত্বাগ্ুশীণনে এ বিশ্ব নিশ্চিতই 

কিছুহ নয়। কিন্তুবাঁধারা শিশু বা শিশুর হায় অপর, হাহ|দের মনেই এ বিশ্ব 

সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। ' যেরূপ আকাঁশ ব| পুভতপিকাঁনর সৈশ্তশরেণা, তদ্ধপ এ 

বিশ্ব প্রকৃতপক্ষে রূপ ও মননাপিহীন। তবে যে আকাশু ও পুন্তলিকাদির স্তায় 
উহার রূপমননাদি প্রকট হয়, তাহ1 একমাত্র অজ্ঞনৃষ্টিরই ফল) সুতরাং এ বিশ্বের 
বিশ্বত্ব আবার কোথায়? ০৪ রূপাদির পারাংশ প্রাপ্ত হইতে য|ও) দেখিবে_ 

চিন্ময় ব্রদ্ধ ব্যতীত আর কিছুই লভ্য হইবে না। কাজেই উহাতে বিশ্ব্ব কিছু 
আছে কি? পক্ষান্তরে বিশ্বত্ব আকাঁশবত অন্য পদার্থ মাত্র বলিয়া নির্দিষ্ট । ৫। 

জগদ্বিষর়ক উদ্বৌধনই পুরুষের জগদ্ত্রান্তি আর তদ্ব্ষিয়ক অনুদ্বোধনই 

অত্রম | ভূমি বিবেচনা করিয়া দেখঃ স্থৃতি ও অস্থতির সায় এ উদ্বোধকতা ও 
অনুদ্বোধক'ত। দুইই তৌমার আয়ন্ত। ৬ 

চিদাকাশময় বিশ্বব্যাপী ব্রন্দ মহাকাশস্বরূপ); সুতরাং কখন কোনরূপ 
্বভাবব্যত্যয় সপ্তবপর নহে। ৭। যপিও জ্ঞাননেত্রে বিশেষরূপ দৃষ্টি করা যায, 
তথাচ এই ব্রন্মময় ব্রহ্গাণ্ডের স্বভাঁববিকার যখন কোনক্রমেই প্রত্যক্ষ হইবার 
নহে, তখন আর কি প্রকারে তাহা ঘটিতে পারে? ৮।কি তুমি, কি 
আমিঃ সকলই একমাত্র চিদাকাশ ) (হাতে বিকারাধির সন্তাব নাই; সুতরা' 
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শশমি তো ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই কোথাও দেখি না। ৯। সকলই একমাত্র পরম 

মঙ্গনময় পরম ত্রঙ্গ ; তিনি নিশ্চল এবং নির্মল, সুতর1ং আমীর দৃষ্টিতে কোথাও 

তে অহংভাবাদি ভ্রম পতিত হইতেছে না । ১০। আমি যাহা যাহা বলিলাম, 

এ সমুদ্ায়কে তুমি নেই চিদাকাশকপ শূহ্যত্ব বলিয়াই অবগত হইও। কারণ, 

এসকল তোমারও চিদ1কাশময় আম্মায় মংস্থিত। ১১। যেপুরুষ পাষাণময় বা 

চিন্রলিখিত, তাহার স্তাঁয় ইচ্ছা্দিহীন হইয়া ষে অবস্থিতি, পণ্ডিতেরা তাহাকেই 

নিত্য পরম পদ বলেন । ১১ । যাহার ইচ্ছাঁদি অণুমাত্র না৯, তাদৃশ কাষ্ঠময় পুরু- 

'ষর স্তাঁয় ধিনি অব্াকুলি-চিন্তে নিক্ষামভাঁবে কর্তব্য কার্যে অনুষ্ঠান করিয়া 

নাঁন, ভিনি যথার্থ প্রণান্তচিন্ত মৌনী পুরুষ | ১৩। জখবিত তত্তঞ্ঞ ব্যক্তির জীবন 

বেগুরগুবৎ আস্তরে বাহিরে শূন্চম্বরূপ ) সে জীবনে কোনপ্রকার রস বা কামনার 

নঞ্চর নাই । ভাদৃশ ভত্বঙ্ বাক্কি মনে করেন, £€ সমগ্র ব্রহ্ধাণ্তই উল্লিখিত বেণু- 

তের ন্যায় অন্তর্বতিঃশূন্য ও নীরদ। ১৪। এই দৃষ্ত বা অদৃপ্ত বিছুই ধাহার প্রীতি 

প্রদ নহেঃ কি বাঁহিরে, কি অন্তরে» দব্ধত্রত তাহার চিরশান্তি বিরীজমান। তিনি 

সংসারসাগরের পর-পারেই উপনীত জাঁনিবে । ১৫ 

হে রাম! যাহাতে মার গারন্ধ-শেষ ক্ষয় 1 হয়, তাঁদুশ বক্তব্য কথাই 
কহিবে ; তদভিন্ন বাক্য-ব্যবহার ত্যাগ করিবে । দেহাঁপিতে তোমার যেন অহং- 

মমত্বাদি সন্বপ্ধ থাকে না, তুমি বংশীর স্ায় নিন্বাননচিও্ডে মধুরভাবে বক্তব্য বাক্য- 
সকল প্রকাশ করিবে । কোনরীপ কামনা, ইচ্ছা খা মননাদি যেন তোমার বিদ্তমাঁন 

থাকে না) বাঁরবনিতাদির কুটাগারের ন্যায় তত্মস্ত পরিহার করিবে । এই 

অবস্থায় তুমি অন্ষুন্ধননে বথালন্ধ স্পর্শনীয় বিষয় স্পশ করিবে । ১৬-১) । ভয়ঃ 

অনুরাগ বাঁ অঠিমানাঁদি তোমার অন্তরে থেন স্থান গ্রাণ্ড হয় ন1) তদবস্থায় তুমি 

আস্বাদযোগা ছক প্রকার রসের আস্বদ লইবে ; বাসনা, মন্গরাগ, মান ও গর্বাদি 

পরিত্যাগ করিয়1 বিচিত্রনে বত দৃপ্ত পদার্থ সকল পুনঃ পুনঃ দেখিতে থাক। 
এহরূপে তুমি সকল প্রকার বাসন! হইতে দুরে গাঁকিয়া! বনবাযুবৎ স্রাণেন্দ্িযগত 

পুষ্পগন্ধাদির আস্রাণ লইবে । ১৮২০ , 

এইরুপে যে যে কর্েন্দ্রিরের বিষয় অঙ্ল্লিথখিত থ।কিল, তত্তদ্বিষয়েও 

পূর্বের ম্যায় তুচ্ছত বোধ করিয়া যদি তুমি বিষয়ঙোগ-রোগের চিকিৎসায় 
প্রবৃত্ত না হও,যদদি এ রোগের চিকিৎসা করিয়া! উঠিতে সামর্থ্য তোমার 
না থাকে, ওবে শান্তিপ্রাপ্তির সম্ভাবন! স্দ্ুরপরাহত ) সেরূপ কথার উত্থাপনাই 
কর যায় না। ২১। বিষয়ভোগ ষেন বিষ ) সে বিষের অুম্বাদ লইয়া দিন দিন 
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যাহার অনুরাগ তাহাতে বৃদ্ধি পায়, মে স্বীয় শরীরে জলদনলে রাঁশি রাশি তৃণ- 

গুচ্ছই প্রদান করিয়া থাকে । এই হেতু বেদক্রগণ খলেনঃ-ইচ্ছাবজ্জনই শাস্তি- 

প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায় । এ কথা গক্লুতই যে, মন হচ্ছাহীন হইলে যে প্রকার 

শাস্তলা5 হয়, শত শত উপদেশ দ্বারাও তদ্দপ শাঠ্ির আশা নাই । ২২-২৩ 

ইচ্ছ|র উদয় ঘেৰপ পঃখহে 5, ইচ্ছার শাপ্তিও ভদ্ধপ সুখকর ।॥ ইচ্ছার উদয় 

হুইলে যেমন দুঃগাগুভব হয়, তদ্রপ ছুঃখ নরকেও নাহ । আবার হচ্ছ? প্রশান্ত হইলে 

যেমন স্থুখোদর হয়) বুঝি ব। ব্রহ্ধধামেও তদ্দপ ম্খানুভবের সম্তাঁৎন। নাই | ২৪ । 

জ্ঞানিবৃন্দ বলেন, ইচ্ছামাত্রই চিন্ত এবং ইচ্ছার শাঙিই মোক্গ। শান্ত্নমুহ্ের অন্ু- 
লীলন, তপন), নিয়ম বা! বম, য|হাঁর কশাই বল, মকশেই হস্থার উপ“ষে মুক্তিফল 

প্রসব করে। ২৫1 প্রাণিগণের ইচ্ছার উদয় যে গরিমাগে ভয়ও দে পরিমাণ ছুঃখ- 

বীজই অস্কুরিশ হা থাকে । ২৬। বিবেকপ্রহাবে এ হচ্ছ] যশ্টুকু পরমাণে ক্ষয় 

পায়, দুখটিস্তারপিনী বি্চিকারও সেই পরিমাঁণেই উপনমম ঘটরা থাকে । ২৭। 

বিষর়াগ্ররভ্তির গা।বপ্য নিধদ্ধম লোকের ইচ্ছা যতটুকু পাঁরমাণে ঘন হহয়। উঠে, 
ছুঃখচিন্তাময়ী বিবয়তরক্গশ্রেনাও তত পরিমাণে উপচিভ হইয়া থাকে | ২৮। 

নিজের বত্রকপ ওধধ দ্বারা বদি ইচ্ছ-রোৌগের চিকি২া করা ন। হয়, তবে এ 

রোগের আর কোন শি ওষধ মিপিবে, ইহা অগন্তব | ২৯।বণি কেহ সম্যক্- 

ভাঁবে হচ্ছার শাঁগ করতে অঞ্ষন হয়, তাহ। হংলে ক্রমশঃ শনৈঃ এনৈঃ উহার 

শান্তি করিতে বন্রবান্ হহবে। একবার যদি সত্মার্গে পদার্পণ করা থায়, তাহা 

হইলে তাঁহাকে আর অবসাদ গ্র।প্ত হহতে হয় না। ৩০ | যে ব্যক্তি ইচ্ছা-রোগের 

প্রশমনাব্ষ য় যত্্রবান্ ন। হয়ঃ শাহাকে নিতান্তই নরাধম জানিবে। দে তাংার 

আম্মাকে সবিধ। অন্ধকৃপেহ প্রেরণ করে। ৩১। এই সংসার-এতা অশেষ দুঃখফল- 

সমাকীর্1]; একখাত্র হচ্ছাই এ লতার বাজ। যদি জ্ঞানানল দ্বারা নিঃশেষরূপে 

তাহাকে ভগ্মীভূ১ করা যায়ঃ তাণ] হহলেই আর কখনই হার অস্কুর জন্মিবার 

সম্ভাবনা থাকে না! ৩২। 

ইচ্ছাঁমাত্রই সংস।র এবং হচ্ছার যে অভাব) তাঁর; নাম নির্বাণ । 

এই জন্য ঝলিতে পারা বায়, যাহাতে ইন্ছার উদর ন! হয়, তচ্ভন্য যত্্ুগীল হও) 

এ খিষয়ে ভ্রান্তিসঙ্কুল বত্র করিতে গেলে কিছুই ফলো হইবে না । ৩৩। 

আমার এই বাক্যে কি হোমার মন্দেহ আছে? ঘর্দি থাকে, তবে বলিব) 

শাস্ত্রের উপদেশ এবং শ্ান্ত্রোপদেশবুগণকে নিশ্চিতহ তুখি শ্রী কর ন|। 
যাহ। হউকঃ আর এক কথা বলি, ্ তুম খিবেচনা কর যে, ইচ্ছ। দমন 
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করিবার সামর্থ তোমায় না, ভাত তইলে তমি চিত্তসমীপি "আশ্রয় করিতেছ "না 

কেন 1 যদি সমাধি আশ্রয করিতে সমর্ণ তও, তীঁভাতিও ফল ফট বে। কারণ) 

এইটনপ হইলেও ইচ্ছ1 ক্লিপ্ত হইবে, "াহীর সন্ধান আব মিলিবে না । বিবেক 

দাল ইন্ভভয়ের সামন্ত যাহার না তয়, কি গুরপ্দেশ, কি শ'ম্াদি ত'নুগীলন 

সকলই তাহার নক্কল | ৩৪-৫ | যেরান পিংভ-বা'ঘ্বাঁদ শ্বাপদের বাপ, তথ'য় 

মগীর জন্ম যেকপ হতৃযাবঈ কীবণ হয়ঃ “ই ইচ্ছা্দ ব্ষি-ধিকারময় পার দঃখমূশক 

স'সাবে মন্টষাপিগের জন্ম ₹ছপ মুত্ত।রউ নিশি বটে । ৩৬ ইচ্ছার উদয়ে অতম্য 

মাক্সন্ঞানার্থ বকিঞ্চিৎ প্রয়াস 

হইয়া থাকে ; নড়বা কিছুতেই নাভা ভঈপার নচে | ভাই বলি, গথমে ইচ্ছাকেই 

সম্ভব | ইচ্ছাহীনভাবই নির্দণ ভার ইচ্ছাবশনাই বন্ধন । অভ ইচ্ডাজয়- 

ববণার্থ যথাসাধা চেষ্টার ক্রুট করিও না। তুমি যত্র করিয়া দেখ,_-এ ব্যাপারে 

অনামর্া কিছুই বৌপ হইবে না। ৩৮ 

ইচ্ছাই জনন-মরণ-জরাদিবূপ করপ্তপুর্জের বীজ জাঁনিবে। অওএব 

অন্তরে শমরূপ অগ্নি প্রজালিত করিয়। তাহীতেই নিয়ত ইচ্ছাবীজ দগ্ধ করিতে 
থাঁক। ৩৯। যে যেরূপ উপায় অবলম্বন করিলে ইচ্ছা বিনষ্ট করিতে পারে, 
সেই সেই উপায়যোগেই মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। যেষে উপায়ে বিসেকবৈরাগাদি 
লাভ কর! যায়, সেই সেই উপায় আহয় করত তুমি হৃদয়োদ্গত ইচ্ছাকে 
বিল্পপ্ত করিতে যত্রণীল হইবে । ৪০। পক্ষান্তরে, ইচ্ছার উদয় যে যে উপায়ে 
হয়, সেই সেই উপায়মৌগেই সংসারবন্ধনের পাঁশ প্রোডুত হইয়া থাকে। 
এই যে পাপ পুণাময় বন্ধনপাঁশ, ইহাই অশেষ ছুঃঘের জনক । ৪১ | সাধু ব্যক্তি 

' ইচ্ছার বিলোপসাধন ভিন্ন যদি ক্ষণপরিমিত সময়ও বৃথা কর্তন করেন, তবে 

দনযাল যাহার সর্বস্ব হরণ করিয়া লয়, তাদৃশ ব্যক্তির ন্তাঁয় তাঁহারও আর্তনাদ 
করাই উচিত হয়। ৪২ | পাঁধু জনের অন্তর হতে যত পরিমাণে ইচ্ছার উপশম 
ঘটে, তাহার মুক্তি হেতু কল্যাণ সে পরিমাঁণেই উপচিত হয়। ৪৩। এই সংসার 
যেন একট! বিষত্তরু ; অবিবেকী আম্মার টচ্ছাঁপুরণই উহার জলপিঞ্চন | ৪৪ | 
ধয়-বৃন্মের অভ্যন্তরে ভীষণ অনলশিখাঁর আবির্ভাব হইলে গাহ1 পণপপুণ্যের 
মন্ষ্ঠান জন্য শক্রতাঁবশেই যেন জীবপণ্কে পাতিত করিয়। স্থখ-ছুঃখরূপ 
বীজ নিঃশেষে ভস্মীভূত করিয়া! ফেলে। ৪৫ 

যট্ত্রিংশ সর্গ সষ্টা। রর 
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ভরীবশিষ্ঠ বলিলেন,হে রাম! শিষিকারের ন্যায় ইচ্ছাকে দমনার্থ তুমি 

পুনব্রার পূর্বকথিত জ্ানযোগের কথ! শ্রবণ কর। ইহীতে তৌমীর ভ্রান্তি 

অপনীত হইবে । ১। যদি আম্মা ভিন্ন কৌন পদার্থের অস্তিত্ব থাকে। 

তাহা হইলে তুমি সে পদার্থ ইচ্ছা করিতে পার, আর যদি তাহার অভাবই 

স্থিরসিদ্ধান্ত ভয়, তাত হইলে আর আঁম্মীতিরিক্ত কোন্ পদার্থ ইচ্ছা করিবে? ২ 

বঙ্গ চিন্ময়, তাহার কোন অংশ বা অবয়ব নাই। ভিনি 'আকাঁশ অপেক্ষা 

সঙ্গ শযপদার্থ; মামি এবং এই নিখিল জগংপ্রপঞ্চ, তীাভারই প্রতিভাসমাত্র 

ভিন্ন আর কিছুই নহি। ভরা ভোমার আর উচ্ছার বিষয় কি হইবে ৮ ৩। 

বক্ষ আকাশস্ববপ ; তিনিই জ্ঞাতী, ভ্রেয় ও জ্ঞানরূপে প্রকট । এই অখিল 

জগৎ তাঁহার স্বরূপ। সমন্তই সেই বোমবরক্ষময়। কাজেই ইচ্ছার বিষয় 

আর কি থাকিতে পাবে?8। কে ইক্িয়গ্রাহ্া? আর কেই বা 

তাঁহার গ্রহক? অত'এন তাঁহাদের সশ্বন্ম-সংযোগ সন্ভবে কি প্রকীরে? আমরা 

শান্তচিত্তঃ সে সন্বন্ধবোৌধ আমাদের নাই। যাঁহাদের সেরূপ জ্ঞান আছে, তাদৃশ 

লোক কেহ আছ বলিয়ও |মাদের বিবেচনা হয় না। ৫। গ্রাহ্া ও গ্রাহকসম্বন্ধ 

স্বনিষ্ঠ) কিন্তু তাহা হইলেও তে! কৈ, ভভুদ্র্শনে উহার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ হয় 

না। বস্ত্ঃ যেরূপ কুষ্ণকান্তিশিশি্ চন্দনা অপভা বসত, তদ্রুপ এবপ 

সম্বন্ধঙও "অলীক ) সুতরাং তাহার উপলদ্ধি কি প্রকরে হইবে? বস্ততঃ মাত্র 

অজ্জানই গ্রান্ত-গ্রাহকাপির সত্তা) অজ্ঞের চক্ষতেই উঠাদের সত্যত্ব প্রতিপন্ন 

হইয়া থাকে । জ্ঞানোদয় হইলে এ গ্রাহ-গ্রাহকীদি যে কোথায় লুকাইয়া 

যায়, তাহার কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না! ৬-৭ 

ততৃষ্টির এইরূপই স্বভাব যে, তাঁহার যখন উদয় হয়, ৬খন অলীক অহস্তাঁৰ 

আত্মাতেই বিলীন হইয়| যাঁয়। যখন অহন্তাবের বিলুপ্তি হয়, তখনই 
যাবতীস় ডরষটুদৃশ্তাদি জ্ঞান লোপ পাইয়া যায়। ইহাই নির্বাণপদ | ৮। এ প্রকার 
শীস্তিপূর্ণ নির্বাপপদে দৃষ্ঠাদি জ্ঞান কিছুমাব্রহ নাই। যেখানে দৃপ্তাদি জ্ঞানের 
সাব, তথায় শান্তরও সম্পূর্ণ অভাব; ছায়া ও রৌদ্র যেরূপ যুগপৎ অনুভূত 
হয় না, তদ্রপ দৃষ্ঠাদি ও শাস্তি এই উভয়েরও এককালীন অনুভব সম্ভব নহে ।৯। 

যদি একই পময়ে উভয়কে অনুভব ক সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে উভভ্ষের 
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পরস্পর বিরুদ্ধতা হেতু উভয়ই নিশ্চয় অলীক হওয়ায় শাস্তির সম্ভাবনা থাঁকিতে 
পারিত কি? নির্বাণ সর্বছুঃখবিহীন, জরামরণাদি-ক্রেশ-লেশ-বর্জধিতঃ পরম 
শান্তিময় । এ তত্ব জ্ঞানিমাত্রেরই অনুভূত । ১০। সমগ্র দৃশ্যাদি পদশর্থ অসত্য, 
্ৰাস্তি-বিজন্তিত। উহার] কদাচ স্খকর হইতে পারে ন!। সুতরাং দৃষ্তাদির ভাবন! 

পরিহীর করত নির্বণপদে আরোহণ কর। ১১। জ্ঞীনদৃষ্টিতে দেখিলে উহাদের সত 
বখন উপলভ্য হয় না, তখন উহারা সত্য সত্যই ভ্রাস্তি-বিলসিত শুক্তিকারৌপ্যবৎ 
মিথ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এ কথা সত্যই বলিতেছি যে, দৃশ্তাদি পদার্থ 
পরম্পরাঁর মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহ! প্রকৃত পুরুষার্থনাঁধনে সমর্থ। সুতরাং 
উহাতে আর কৌতুকের বিষয় কি? এ গকল দৃপ্তা্দি বস্তুকে যদি সৎ বলিয়া 
জ্ঞান কর] বায়, তাহ? হইলেই ঘোরতর ছুঃখ জন্মে; আঁর অপৎ জ্ঞান করিলেই 
পরম আনন্দোদয় হয়। উপদেশদি হইতে এ সমস্ত দৃশ্ত বস্তর যে অঙর্ভীবোধ 
হয়ঃ তাহা প্রথমতঃ মনন ও পরে নিদিধ্যাঁসনাদি দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ দুঢ়ত1 প্রাপ্ত 
হইয়। থাকে । ১২-১৩ 

হে অজ্ঞ শ্রোতৃবৃন্দ! এই জন্য কহিতেছিঃ যিনি সর্ববিধ বিকারবিহীন 
পরম বস্তঃ তিনি অধুনা শীস্তরোপদেশাদি দ্বার] স্পষ্টতঃ প্রকট হইলেও কেন 
তোমরা তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতেছ না? অনর্থক আত্মবন্ধন ঘটাইবাঁর 
জন্যই কি তোমরা দৃশ্ত কৌতুক-পরিত্যাগে বিমুখ হইতেছ ? ১৪। যে কিছু কার্ধ্য- 
কারণাঁদি ভাব, সমস্তই যখন সেই বন্ধ ভিন্ন আর কিছুই নহে, তখন এই বিশ্ব- 
ব্যাপক দৃশ্সমূহে যে একমাত্র ব্রনগস্বব্ূপতাই প্রকটঃ সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি 
আছে? ব্রহ্ম ব্যোমাকার, সর্বময় ও অদ্বিতীয় ; তিনি সর্বত্রই পুর্ণাকীরে শোভা 
পাইতেছেন। এ তত্ব বিদিত হ্ইয়াও যাহাঁর| কাধ্য-কারণ-ভাঁবের অনুশীলন 
পূর্বক ব্রহ্মতত্ব নিরূপণ করিতে সবত্র হয়, তাদুশ পশুপ্রায় শিষ্যগণ দ্বারা আমাদের 
কি প্রয়োজন? বলিতে কি, এ বিষয়ে থে একটা কা্য্য-কারণতাদি-বোধক বাক্য, 
তাহার ব্যবহারক্রম আমি জানি না। যদি হেতু-নির্ণয়ের একাস্তই প্রয়োজন 
ঘটে, তবে বাযুর স্পন্দনে, জলের রথে ও আকাশের শৃন্তত্বে যে হেতু, চিদাত্ম! 
শন্বের দৃশ্তাদি-রূপতাক়্ সেই হেতুই জানিবে। বস্তুতঃ এ হেতু অবিদ্তা ভিন্ন আর 

কিছুই নহে। অবিগ্ভা হইতেই নিখিল জগতের উদ্ভব । কাধ্যত্ব বা কারণত্বাদি 
সকলই যখন একমাত্র ব্রহ্ম, তখন তাহাতে স্থষ্টর কাঁরণত নিদদেশ করিতে যাঁওয়1 
কেবল নিলজ্জতারই পরিচয় ভিন্ন আর কিবলা যাইবে? ১৫-১৮ 

এই সমগ্র বিশ্বই শীস্ত শিবময় ব্রহ্ধ ) এখানে সুখ নাই, ঃখ নাই। ইহা সেই 
৯৬ 
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চিন্সয়েরই চিন্সানত্র। স্থৃতরাং এ বিশ্ববিষয়ে ইচ্ছার উদ্রেক হইবে কেন? ১৯। 

ন্ময় পুভভলিকা যুদ্ধজ্জায় সঙ্জিত হইলেও তাহ! যেরূপ মৃন্ময়তাই, তদ্রপ এই যে 

নিখিল দৃশ্ত বিশ্ব ও অহস্ভাবাঁদি, এদকল কেবল ত্র্ধই  ত্রদ্দেতর অন্য কোন সত্তাই 

ইহাঁতে নাই। শ্রীরাম কহিলেন»_হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! আপনি যাহা কহিলেন, এ তত্ব 

যদি এইরূপই হয়, তাহ। হইলে কোন বিষয়ে ইচ্ছার উদয় বা অনুদয় যাহাই 

কেন হউক না) তাহাতে তো! ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই দেখি না । কাঁরণঃ তাহাও 

তে! ব্রহ্ষই; সুতরাং ইচ্ছা! বিষয়ে বিধি-নিষেধের কি প্রয়োজন? 'রামচন্ত্রের 

এই কথ! শুনিয়া বশিষ্ঠ কহিলেন,_তাঁত ! তুমি যাহা বলিয়াছঃ তাহা 
যথার্থ) বিধি-নিষেধের যে প্রয়োজন নাই) তাহ সত্য; কিন্তু এ কথাটা বেশ 

করিয়া বুঝিতে হইবে যে, এ ইচ্ছা ব্রহ্গস্বরূপে প্রতীত হয় কখন? যখন 

প্রবোধোদয় ঘটে, তখনই উহ হইয়া থাকে । তৎকাঁলে আর এ ইচ্ছাকে ব্রহ্গ 
হইতে ভিন্ন বলিয়! জ্ঞান হয় না । সুতরাং বলা বায়, এরূপ বোধ হইবার অগ্রে 

ইচ্ছা যে অনর্থকরী ইইবে, সে পক্ষে আর সংশয় করিবার কিছুই নাই। কিরূপে 

মনুষাকে প্রবোধবান্ বলিয়া! জান! যাইবে? প্রবোৌধ-সম্পন্ন ব্যক্তির লক্ষণ 

কি, সে বিষয়ে অধুনা আমি যাহা বপিতেছি-__-অবধান কর। ২০-২৩ 

সুর্ষ্যের উদয়ে রজনীর যেরূপ অবসান হয়, তদ্রপ তত্রজ্ঞানের উদয় 

হইলেই ইচ্ছার লোপ আপন হইতেই হইয়া থাকে । ২৪। জ্ঞানোদয়ে 
ইচ্ছাঁদির একবার যদি বিলয় ঘটে, তাহা হইলে উহা আর প্রকাশিত হইতে 

সমর্থ হয় না। সে কালে দ্বৈতবোধ ও বাঁসনা থাঁকে না, কাঁজেই ইচ্ছার 
উদয় কি প্রকারে হইবে? ২৫। সমগ্র দৃ্ঠ বন্ততেই নীরসতাজ্ঞান উৎপন্ন 

হওয়ায় কোন কিছুতেই ধাহার ইচ্ছার উদয় হয় না, অবিগ্ধার উপশম তীহাঁরই 
হয় এবং তীাহাঁরই বিমল মুক্তভাঁব উপস্থিত হইয়া থাকে । ২৬। তৎকাঁলে 

দৃণ্ত পদার্থে তাহার বিরাগ বা অনুরাগ অণুমাত্রও থাকে না। ত্রষ্টা ও দৃষ্তাদি 
স্বভাবতই তাহার নিকট শোভা পায় না।২৭। পরের প্রেরণাবশে তাদৃশ 
জীবনুক্ত ব্যক্তির যদি কধন কোনও বিষয়ে কাঁকতালীয়ন্তায়ে ইচ্ছা! বা 

অনিচ্ছার উদয় ঘটে, তথাচ তীাহাঁর সেই ইচ্ছা! ব1 অনিচ্ছা ব্রহ্ষস্বরূপ ভিন্ন 
আর কিছুই নহে। ফল কথা! এই যে, যিনি জ্ঞানী, কোন অভিনব 

ভোগ্য ব্যাপারে তাহার ইচ্ছার উদয় হয়ই না, পূর্ববাভ্যাদবশে যদিও কখন কিঞ্চিৎ 

ইচ্ছা প্রকাশ পায়, তথাচ তাহা একান্তই অস্থির । ২৮-২৯ 
জীবের যদি উত্ত তত্বজ্ঞান £একবার জন্মের তবে তাহার ইচ্ছা 
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একেবারে বিলুপ্ত হয়। কারণ, যেরূপ আলোক ও অন্ধকার একত্র 

থাঁকে না, তদ্রপ তত্তজ্ঞান ও ইচ্ছার একত্রাবস্থিতি অসম্ভব। ৩০। তত্জ্ঞানী 

ব্যক্তি কদাচ কোঁনওরূপ বিধি-নিষেধেরই বশীভূত নহেন) তদীয় ইচ্ছ। 
ূর্ণভাঁবেই প্রশমিত হইয়া যায়। কোন বিষয়েরই অনুসন্ধান তিনি 
করেন না। কাজেই কে আর তীহাকে কোন্ প্রকার বিধিপালনের জন্য 

বলিবে ? ৩১। ইচ্ছার একান্ত অভাব ঘটিবে এবং অভয়প্রদানে সর্বজীবের 

তুষ্টিসাধন কর! হইবে, ইহাই হইল তত্বক্তানের লক্ষণ। কিংব1 “তত্বজ্ঞানী' 
বলিয়! ষে সর্বসাধারণের বোঁধ হয়ঃ সেই বোধই উহার চিহ্ন । ৩২। যখন দৃশ্ঠ 

পদার্থ কখনই বিরস-জ্ঞানে রুচিকর হয় নাঃ তখনই প্রকৃত ইচ্ছার উদয় হওয়া 

'আর সম্ভবপর নহে। স্থৃতর1ং তৎকালেই জীবনুক্ত-ভাব আপিয়] দেখ! দেয় । ৩৩ 

বোধের উদয় হওয়ায় বাহার দ্বৈত বা অদ্বৈতজ্ঞান থাঁকে না? বিনি 

তাদুশ অবস্থাপন্ন হইয়! শান্তিভাবে অবস্থিত থাঁকেন, তাহার ইচ্ছা বা অনিচ্ছাদি 

সর্ধবিধ মাঁনসিক ভাঁবই বরন্গস্বরূপ | ৩১। বাহার দ্বৈত বা অৈতবোঁধ নাই, 

ধীক্য বা অনৈকাবোধ বিলপ্ত হইয়াছে, এই জন্য যিনি সর্ধবিষয়েই ব্যগ্র না হইয়া 
নির্ম্ল-চিত্তে নিশ্চলভাবে আত্মীতেই অবস্থিতি করেন, এ সংসারে কোন কার্ষ্যের 

অনুষ্টান তিনি করুন আর নাই করুন, কিছুতেই তাহার ক্ষতিবৃদ্ধি 

নাই । ৩৫-৩৬ | ইচ্ছাও অনিচ্ছা সৎ, অসৎ) আত্ম) পর+ জীবন, মরণ তৎপক্ষে 
মকলই তুল্য । তীহাঁর লাঁভ বা? অলাভ কোন কিছুতেই নাই। কৌন জীব 
হইতে তাহার কোনরূপ উল্দেশ্তসিদ্ধির প্রয়োজন আছে, এরূপ আশা তিনি কদাচ 
হৃদয়ে পৌষণ করেন না। এ প্রকার জীবনুক্ত জ্ঞানী ব্যক্তির ইচ্ছা কোন 
কিছুতেই সমুদিত হইবার নহে। যদি বা কখনও সমুদিত হয়, তবে সেই ইচ্ছাও 
সনাতন বরহ্বস্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুখ-দুঃখ কিছুই নাই । ৩৭-৩৮ 

এই সমগ্র ব্রহ্মাই শান্ত শিবন্বরূপ। এইরূপ বোধ যিনি অন্তরে অন্তরে 

পোষণ কযিয়| শিলীবৎ নিশ্চলভাবে বিরাজ করেন, বিজ্ঞগণ কহেন, তিনিই প্রকৃত 

জ্ঞানী । ৩৯। ধিনি পূর্বোক্তরূপে জগত্রহ্ত স্থির করিয়া! বিষকে অমৃতবৎ 

হঃথকে সুথস্বূপে ভাবিতে পারেন, তিনিই ধীরম্বভাব এবং তিনিই প্রকৃত 
তত্বজ্। ৪০। ব্র্গে যে জগৎস্থিতি, উহা! ব্রন্দেই ব্রহ্ম, আকাশেই আকাশ» সতেই 
সৎ এবং শুন্টেই শুন্ের অবস্থিতি | ৪১। যিনি জ্ঞানাকাশময় ) যাহার বিষয়জ্ঞান 

আদৌ নাই; যিনি নিরস্তর সমভাব-িশিষ্ট ; অবিচ্ী, সৌম্য, বিশ্বব্যাপী ; 
'অথচ প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাদি বীহাতে নাই, তথাভূত একমাত্র পক্ষই যখন বিরাজিত। 
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তখন 'অহংজ্ঞান যে একান্তই নশ্বর ও ভ্রাস্তিহেতু, তাহাতে আর কি সন্দেহ 

আছে? ৪২। এই বে চরাচরময় ব্রন্মাও দেখিতেছ, ইহ সম্পূর্ণতই অন্য-চিত্ত-কল্পিত 

নগরোপম একান্তই অপত্য বস্ত; নিষ্রল চিদাকাঁশ ভিন্ন উহা আর কিছুই 

নহে। ৪৩। অন্তের চিন্তা হইতে একটা নগর উৎপন্ন হইলে তন্মধ্যে তুমি যখন 

অনায়াসেই গমনাগমন করিতে পাঁর, তথায় প্রবেশ বা তথা হইতে নির্গমে 

তোমায় যেরূপ কেহই বাঁধ! দেয় না» তদ্দরপ তোমার অন্তরেও এই যে ভ্রাস্তিপুর্ণ 

জগৎ সংস্থিত আছে, ইহাতেও প্রকৃতপক্ষে কাভার কোন চেষ্টায় বাঁধা প্রদান 

করিবার কেহই নাই | 8৪ শ্রম-তৃষ্ণার্ত দর্শকের দর্শনেক্দ্িয় যেরূপ শন্তস্থানে 

আপনা হইতেই মুগভৃষ্ণাজলোর্িময় সমূদ্রাকারে প্রতিভাদিত হয়, তদ্প আত্মা 
শূন্যতর__তাহ!তেও নিজ অন্তঃকরণই সাগর, গগন, পৃ্ণী, নদী ও পর্বতাদিরূপে 

প্রতিভীত হইয়। থাকে । ৪৫ 
এই দৃশ্ত ব্রহ্গাণ্ড স্বপ্নময় নগর ও বালবর্ুষ্ট বেতালাদির ন্সায় একান্তই 

মিথ্যা) ইহাতে অসত্যতা ভিন্ন আর কি আছে ? ৪৬। পদার্থ 

অলীক; তথাচ ভ্রান্তিহেত সত্যের স্তাঁয় গ্রকাশমান। পরন্ত প্রকৃতপক্ষে 

্রান্তিমান্ কেহই নাই) ন| থাঁকিলেও ভ্রান্তি পরিস্বুরিত হয়; হইলেও, উহ 

একান্ত অলীক বলিয়া জাঁনিবে । ৪৭। এই ভ্রান্তি সং অসৎ বা সদসৎ কিছুই 
নহে। উহা গন্ধব্বনগরাদি নানাকারাক1বিত গগনবৎ এক অনির্বচনীয় 

অদ্ভুতাকারে গ্রকাশমীন । ৪৮ । ষীহাঁর বিষয়বোঁধ নাই, নিনি তত্বীভিন্ঞ ব্যক্তি, 

তদীয় ইচ্ছ1 ব| অনিচ্ছ1 উভয়ই যদ্দিও সমান, তথাচি আমার বিবেচনায় ইচ্ছার 

উদয় না হওয়াই মঙ্জলকর । ৪৯। বাধু যেরূপ স্পন্দিত হয়, তদ্ধপ কারণাভাবেই 
চিদাকাশময় আমার 'অহমিত্যাকার জ্ঞান চিদাকাঁশে উদ্দিত হইয়া] থাকে ।৫০। 

এ আত্মার চেত্য বস্তুতে উমুখতার নামই চিভ্ত। এ চিতই সংসার এবং এ 

সারের নামই ইচ্ছা। এই ইচ্ছার প্রতি যে বিমুখতা, তাহাই মুক্তি বলিয়! 
অবগত হইবে । ৫১ 

হেতাত! এই যাহা বলা হইল, তুমি এইরূপ যুক্তি হৃদয়্ম কর এবং 
বিয়য়াসঙ্গ পরিহার কর। এ জগতে আত্ম! ভিন্ন অন্ত কিছুরই যখন অস্তিত্ব 
নাই, তখন কি ইচ্ছা, কি অনিচ্ছা, কি সৃষ্টি, কি সংহার, কোন কিছুতেই তো 
কাহারও ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুমাত্র নাই। ৫২। তত্বজ্ঞাঁনী যেন চিদাকাশ, তাহাতে না 

ইচ্ছা» না অনিচ্ছা, না সদসৎ। না ভাবাঁভাব, না স্থথহুঃখ। কোন কল্পনাই 
অসম্ভব।, ৩। বিবেক -শী্ু্তর অভ্যুদয় (ট্ত পরিতুষ্ট হওয়ায় ধাহার ইচ্ছ! দিন দিন 
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ক্ষীণ হইয়া যায়, পণ্ডিতদিগের মতে তিনিই মৌঁক্ষভাজন | ৫৪। ইচ্ছারূপ ক্ষুরধারে 

যে হৃদয় নির্ভি্ন হয়, শোকাদি শূলবেদনা তাহাতেই আবির্ভৃতি হইয়া থাকে। 

যেরূপ মণি, মন্ত্র বা ওষধিই প্রয়োগ করঃ কিছুতেই খী বেদন] প্রশমিত হইবার 
নহে। ৫৫। জীবকুলের ছুঃখ-বিদুরার্থ বিধাতা মণি, মন্ত্র বা ওষধি ইত্যাদি যত কিছু 
উপায় নির্দেশ করিয়াছেন, যাহার হৃদয়ে মিথ্য| ভ্রান্তি অতি বলবতী, তাহার 

পক্ষে তৎসমুদবায়ের কোনটিই ফলপ্রদ নহে। ইহা আমি বহুবার বছ যত্বেই 

গরীদ্ষ! করিয়াছি। ফলে ভ্রান্তিবিলসিত অলীক বস্ত দ্বারা ভবছুঃখ-রোগের 

চিকিৎসা হয় না। যদি হয়ঃ তবে কল্পনায় মুখব্যাদান করিয়। অন্ত্রের চিন্ত- 

কল্পিত পর্বত কবলিত করিতে পারা বাঁয় না কি? ৫৬-২৭। তন্ববোঁধ জন্মিবাঁর 

পরে আর যাহার অস্তিত্ব থাকে না, তাঁদৃশ ত্রান্তিসঙ্কুল মিথ্যা উপায় অবলম্বন 

পূর্বক যদি পরছুংখ প্রশমিত কর! যাঁয়, তাহ! হইলে শশবিষাথ দ্বার! নভোমার্গ 

আচ্ছাদিত না করা যাইবে কেন? ৫৮ 

একমাত্র চিদাকাঁশই অহস্তাবনার বশে জড়তাঁময় হয় বলিয়া আপু 

জলের শিলাকাঁরতালাঁভের স্তায় মনন নিমিত্ত দেহাদির আঁকার লাভ 

করিয়! থাকে । ৫৯। জীব স্বীয় চিদাকাঁরত! হেতুই স্বপ্নাবস্থায় নিজ মৃত্যুবৎ এই 
মিখ্যা দেহভাব অন্্ভব করে। কিন্ত ইহা স্থির জাঁনিবে যে, চিৎশক্তি 
নিরন্তর অক্ষত | ৬*। আঁকাঁশে নীলিমা দেখা যাঁয়, এ নীলিম] প্রকৃতপক্ষে 

কোন পদার্থমধ্যে পরিগণিত নয় বলিয়া! বস্তৃগত্যা মিথ্যা হইয়াও ত্রমজ্ঞানে 

সত্যরূপেই অনুভূত । এই দৃষ্টান্তে বুঝিবে, ঈশ্বরেও বিশ্বস্ট্টি না সঃ না অসৎ" 
স্বরূপ । ৬১। যেরূপ শুন্তত্ব ও অ।কাঁশ এবং স্পন্দন ও বাধু, তদ্দপ সৃষ্ট বস্ত ও ব্রহ্মও 

অভেদমাত্র। ফল কথা, দুইই এক বস্ত। ৬২। এ সংসারে যে জগদাদি, ইহাদের 

কোন কিছুই জ।ত ব! বিনষ্ট নহে। যেরূপ নিদ্রিত ব্যক্তির স্বপ্ন, তদ্রপ উহা 

কেবলই প্রতিভাসমাত্র। ক্ষিত্যাঁদি দকলই যখন ব্রক্গপ্রতিভাদ ভিন্ন আর কিছুই 
নয় তখন উহাদের অবিদ্বমাঁনতা। সত্য সত্যই শ্বীকীর করিতে হয়। সুতরাং সৃষ্ট 

বস্তবজাত যখন চিদাকাঁশময়ঃ তখন তাহাদের আদান-প্রদানে আবার অভিনব 

অভিনিবেশের কথ! কি ? ৬৩-৬৪| শরীরই বল বা ক্ষিত্যাদ্িই বল, সকলই' 
বন্ধের প্রতিভান । সুতরাং তাহাদের আদান-প্রদানে সম্পূণই কারণাঁভাব। 
নিজে এবং অপরাপর সমস্ত বস্তপরম্পরায় একমাত্র ব্রহ্মচিতৎসত্তাই বিরাজিত। ৬৫ 

বদ্ধিপ্রভৃতির অসন্তাবনা এবং বুদ্ধিপ্রন্দুতির প্রতিভা সক ্ রহ্মচৈতন্যভেদা- 
ভেদের অপভ্ভবত13 কাঁঞ্জেই “এ ইহ! করিতেছে এইরূপ চার্ণতারও অসন্ব]। 
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তবে সম্ভাীবন1! কাহার ? সেই যিনি কেবল একাদয় পরম পদার্থ, তাহারই সত্তা 

ও সত্যত্ব সম্ভবপর | স্বপ্নে ক্ষণমধ্যেই যেরূপ জনন-মরথাদি নানাবস্থ! অনুস্ভূত হয়, 

তন্ধরপ কোনরূপ হেতু বাঁ ক্রম না থাঁকিলেও কল্প ও কল্পকার্ধ্যাদি সমস্ত ব্রচ্গেতেই 

প্রকটিত হইতেছে । চিদাকাঁশ আপনিই আঁপনাঁতে জগদনুভব করেন; সুতরাং 

কি ক্ষিতি, কি গিরি) কি লোঁক, কি স্পন্দনাদিঃ সকলই একমাজ্র সেই চিদাকাঁশ 

ভিন্ন আর কিছুই নয়। ৬৬-৬৮। ব্যোম যেন ভিত্তিভূমি; তাহাতে এই 

গচ্ছিতর চিন্ময় রঞ্জনদ্্ব্যে চিত্রিত হইস্স! শোভ1 পাইতেছে। কাজেই এ জগৎকে 
প্রকৃতপক্ষে না উৎপন্ন, না বিনষ্ট, না উপশমিত, বা না ক্রিষ্ট কিছুই বলা 
সম্ভবে না । ৬৯ | ফলে চিজাপ জল জগদাকার, উত্ত,্গ তরঙ্গ-ভঙ্গিমায় মন্কুল, তথায় 
কবে কিরূপে কোন্ পদার্থ উদিত বা অপহৃত হইবে? দৃষ্তাদি সকল দ্রব্যেরই 
যখন পূর্বোন্লিখিতরূপে অসস্তাবন1, তখন এ জগত বে শুন্তময়, ইহা ঘে একটা 

অমত্য বস্ত, উহার অস্তিত্ব যে সম্পূর্ণই বিলুপ্ত, ইহা তো! নিশ্চিতই । অতএব 
সেই মহাঁচিদাকাঁশেরই বা অজগদাকারে অন্তোদয় সম্ভবিতে পারে 

কিরূপে ? ৭০-৭১ 

বঙ্গের ৃষ্টিব্যাপারে বিচিত্র বাঁসনীনুসারে সঙ্গল্লের বশে কচিৎ গিরিশ্রেণীও 

আঁকাঁশব এবং কদাচিৎ আঁকাশও গিরিবৎ প্রতীয়মান হইয়। থাকে । এই 

জন্যই যোগিবুন্দ সম্বিত্রূপ সিদ্বৌষধ-চূর্ণ পরিগ্রাহ করেন এবং তাহারই সহায়তার 
অদ্দনিমেষমধ্যেই এ ব্রঙ্গীগকে আকাশ এবং আকাশকে ত্রিজগদাঁকারে পর্য্য- 

বসিত করিতে সমর্থ হন | ৭২-৭৩। সিদ্ধসমূহ্র সঙ্কল্প-জাত অসংখ্য নগর যেরূপ 

মহাকাঁশমধ্যে বিকাঁশ পাঁয়, তদ্রপ ব্রন্মেই সহজ সহ জগৎ প্রকাশ পাইতেছে। 

পরন্ত সেই নকল জগৎই চিদাকাশমীত্র। ৭৪ । মহাসাগরে জলাবর্ভ সকল পরস্পর 

মিশিয়। গেলেও তাহারা! যেরূপ বিভিন্নরূপে সংস্থিত বলিয়াই অনুভূত, পরস্থ 
তৎনমুদ় যেরূপ জলাতিরিক্ত অন্য কিছুই নয়, তদ্ধূপ সেই যে মহাচিন্সক় ব্রহ্ধ__- 
তাহাত্তেই মহান্থপ্টিপকল পরম্পরযুক্ত একপদা৫ঘ হ্ইয়। ভিন্ন ভিন্নাকারে প্রতিভাস- 
মান।* যদি জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখা যায়, তাহা হইলেই বুঝা যাইবে যে, উহার সেই 
চিদাকাশ ভিন পুথক্ কিছুই নয় | ৭৫-৭৬ 

বিজ্ঞ ব্যক্তির মত এই ষে, সিদ্ধ যোগী ব্যক্তিরা যেরূপ এক লোঁক হইতে 

দুরস্থিত অন্যলোকে গমন করিয়া! থাকেন, লোকাস্তরদর্শন তন্দরপই ঘটি 
থাকে। ৭৭।যেরপ আকাশদেশে টন্তময় নানা বস্ত দৃষ্ট হয়, তদ্দপ সেই 
অবিনশ্বর পরম ব্রদ্মেইঅগৎ ও ভূতবৃন্দ সংস্থিত দেখা যাঁয়। ৭৮। চিদাকাঁশের 



নির্বাণ-প্রকরণ ১২৭ 

থে জগদ্ত্রী্তি, তাহা সহজ নিজ আমোদ-স্বরূপ ) সুতরাঁং স্বটিকৌপলের মধ্যে 

যেরূপ রেখাপ্রতীতি হয়, সেই রেখার ন্যায় উহ মিথ্যা পদার্থ। সেই হেতু বল! 

যায়, এই ভূতবৃন্দ ন। উদ্দিত, না অন্তমিত, কিছুই কখন হয় না| ৭৯। নানা- 

জাতীয় পুষ্পগন্ধ যেরূপ পরম্পর মিলিত রহিলেও অমিলিতবৎ প্রতীয়মান, 

তদ্রপ ব্যোমময় জগৎপরম্পর! পরম্পর মিলিত হইলেও দিদ্ধতৃূমিবং যেন 

অমিলিতরূপেই প্রতীত হয় । ৮০ 

এই নিখিল বন্ধাওই সঙ্কল্পাকাঁশ; স্থতরাং যে যে ভাবেই কেন অনুভব 

করুন না, সেইরূপেই তাহার অবস্থিতি হ্য়। ম্ুৃতরাঁং ধাহাদের সঙ্কল্প ও মোহ 
বিলুপ্ত হইয়াছেঃ সেই নকল যোগী যে এ জগতের সুক্মতমত্ব উল্লেখ করেন, তাহাদের 
তাদুশ উল্লেখ অপত্য নঠে। পরন্ত হে শ্রোতৃগণ! আপনার জানিবেন।_ 

যাহা বাস্তব বিজ্ঞানমাত্র পরমার্থবাঁদ এবং ছঃখকর দৃণ্ঠ দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থবাদ, 

তীহাঁও অলীক । আপনাদের স্ব স্ব সক্বল্লান্ুসারেই কেবল এরূপ অনুভবের 

ধাফল্য | ৮১-৮২। হে তাত! তোমার অন্তরে থে চিদ্রক্গের প্রকাশনশক্তি 

নিহিত আছে, তাহাই ত্রঙ্গাগ্ডাকাঁরে প্রকাশিত হইতেছে। সুতরাং জল ও 
জলতারল্যবৎ এই ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রদ্ধে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই । ৮৩ 

হে রাম! কি কাল, কি ব্রঙ্গীও, কি চতুর্দশ ভূবন, কি আমি, কি তুমি, 

কি ইন্দিয়গ্রাম+ কি শব্-ম্পর্শাদি ইন্দিয়ভোগ্য পদার্থ এবং কি ভোগ্য বস্ত-সমূহের 
উপভোগ, ইত্য।দি ইত্যাদি করি] যে কিছু বিদ্যমান আছে, সমস্তই সেই অজ, 

অব্যয়, চিদাকাঁশময় ঈশ। স্থতরাঁং কি প্রক।রে উল্লিখিত বিষয়-রাগাদির 

ন্তাবন। করা যাইতে পারে? উহারা তে! প্ররুতপক্ষে কিছুই নহে। ৮৪ 

সপ্তত্রিংশ সর্ণ সমাণ্ড। 

অফটাত্রিংশ রগ 

শরীবশিষ্ঠ বলিলেন,-রামচন্ত্র! যে চক্ষু ধন্রজালিক মায়াপ্তন দ্বারা নিপ্ত 
হয়, সে যেরূপ আকাশে মহাঁপব্বত ও পর্বতমধ্যস্থ কন্দরাঁদি দর্শন করে, তদ্রপ 

সেই চিদ্ত্রঙ্মই নিজের মিথ্য। ভ্রমে বিবোধিত হইয়! জগৎ প্রত্যক্ষ করেন । ১। 

এই বাহ ব্রহ্মজগৎ ভ্রম-কল্পিত; ইহ? এবং চিত্তবৃত্তির অনুযাঞ়্ী চিত্রিত জগৎ, এই 
ঘই-ই প্রকুতপরক্ষ পরমার্থস্বরূপ। এই জট উক্ত উত্তঢকেই সমান বলিয়া! 
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জানিবে। ২। ভিত্তিরূপ পটোপরি যে চিত্রময় জগৎ অস্কিত, তাহ যেরূপ প্রকৃত- 

পক্ষে ভিত্তি হইতে অপৃথক্ হইলেও ভ্রীন্তিময় অনুভব দ্বার] পৃথকৃরূপেই বিবেচিত 

হয়, তদ্ধপ এই বাহ্ জগৎ বন্তগ্যা জ্ঞানময়, তাই জ্ঞান হইতে অপৃথক্ হইলেও 
রান্তিময্ী অন্থভূতিবশতই জ্ঞানবহিভূতি বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। জ্ঞান 

সত্যন্বরপ ; কাজেই জগতের যে জ্ঞান-বহিভূতিত, তাহাও যে জ্ঞানময় বলিকা 

সত্যস্বরূপ, ইহাই নিশ্চয় জাঁনিবে | ৩ 

এ জগতের সমস্তই জ্ঞানর্ূপ ; কোনরূপ অপদ্স্তরই সত্তা কখনও উপলব 

হইবার নহে; সুতরাং অন্মদীয় মতের সহিত বিজ্ঞানবাঁদ ও বাহ্ার্থবাদের এঁক্য 

প্রকৃতপক্ষে বিদ্ভনান | ৪ | আকাশ, অগ্নি, বামু, জপ ও ক্ষিতি ইহারা ভ্রাত্তিজ্ঞানে 

কন বৎ অনুভূত হইলেও চিদাকরে বস্তগত্য। অঞ্ষুন্ধ ও শাত্তিপুর্ণ ; এ সমস্ত আঁকা- 

শাদদিরূপে একমাত্র শৃন্ঠময় ব্রগপত্তাই সর্ধস্থানে সমভাবে বিরাজমান | ৫। সেই 

সত্য সনাতন ব্রদ্ধই সর্বময় ও সব্ব্যাগী। যাহা কিছু দুষ্ট হয়, তৎসমস্তই তিনি) 

তিনিই সর্বত্র শে(ভমাঁন। তাহা হইতেই সকলের উতপত্তি) সুতরাং একমাত্র 

সেই সর্ববমন় ত্রদ্মকেই প্রণাম করি) ৬ 1 নিজের চিন্মক্সত হেতু দ্রষ্টীর সহিত দৃষ্ট 
পদার্থ যখন একত্ প্রাণ্ড হয়, দই্ইচিৎ তখনই দৃশ্ত পঞার্কে অহ্ুভব করি 
থাকেন। দৃশ্ত চিন্ময় বলিয়াই চিৎ তাহাঁর পরিজ্ঞানে সমর্থ) নতুবা তদ্রপ 
সম্ভাবন। হইত ন! | কারণ, চিজ্জড়ের একত্র সমাবেশ কদাঁচ সম্ভাব্য নহে। ৭। 

রষ্া, দৃশ্ঠ, দর্শক সমস্তই যখন চিন্মাব্র-রূপময়, তখন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অন্ুভব- 
সাফল্য পরমার্থূপেই নিশ্চিত। ঘদি ভ্রম হেতু বাস্তব চিদাত্বক দ্রষ্টা ও দৃশ্য 
এক বলিয়! না বোধ হয়, উক্ত উভক্বের পার্থক্যবোৌধ বদি থাঁকিয়া যায়ঃ তবেই 

অক্ দ্রষ্টা দৃগ্ত বস্তপমূহের দর্শনাদি করিয়াও ততসমুপায়ের যথাযথ রপগ্রহণে বঞ্চিত 
হইয়। থাকে। বস্ততঃ এক খণ্ড প্রস্তরে ইঞ্ুদণ্ড ঘর্ষণ ও মদ্দন করিলেও সে 
তাহাঁর রপান্বাদে অভিভ্ হইতে পারে কি? ৮-৯ 

সলিল সলিলরাশিতে নিনগ্ন হয়,_হইয়া যেরূপ তাহ1তেই মিশিয়। যার, তদ্রপ 

দৃশ্ত পদার্থও দ্রষ্টীর চিন্মধ্যে নিমগ্ন হইয়! উভয়েই একত্ব লাভ করে) তাই তাহার 
অনুভব হইয়া থাকে। নতুব। পরস্পরের সমীপস্থ কাণ্টদ্ব়বৎ কাঁহাঁরই কাহাঁকে 

অনুভব করিবার সামর্থ্য থাঁকিত ন1। ১০। উভয় কাষ্ঠথণ্ডের কাষ্ঠত্বরূপে 
্রক্য আছে ; কিন্ত চিদংশে এঁক্য না থাকায় দে যেরূপ অন্ত কাষ্ঠথগ্কে 

অনুভব করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রপ যদি দৃশ্ত পদার্ঘও চিদংশ-বিরহিত সম্পূর্ণ 

জড় হইত, তাহ! ইহ চিদাকার দুটা কদাচ তাহা জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইত 
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না! বলিতে পার, উভয় কাষ্ঠখও্ হইতে দ্রষ্টা ও দৃশ্তের জড়ত্ববিষল্নক 

কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে) তাই কাষ্ঠছয়ের মধ্যে কাহারই কাহাঁকে অনুভব 
করিবার শক্তি নাই। এরূপ অব্য তুমি বিবেচনা করিও না; কারণ, 
এ কথা সকলেই জানে যেঃ কাষ্ঠ যেরূপ অচেতন জড় বস্তু, অন্ত অচেতন 

বস্তও ঠিক তদ্দপ। উহাদের তারতম্য আছে বলিয়া কেহই অবগত নহে। 

মতএব যাঁবতীক্স দৃশ্ত পদার্থই চিদাাকার দর্শকসহ তুল্য চিদাত্রক বলিয়া 
দর্শকের তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। এই তাবে দ্রষ্টা ও দৃশ্ত উভয়ই যখন সমান 
চিদাতক, তখন দৃষ্টান্তঃপাতী জল ও বাধু প্রভৃতি এবং পাঞ্চভৌতিক দেহস্থিশ 
বুদ্ধি ও প্রাণাদি সকলই যে সেই মহাচিৎ ব্র্গশ্বরূপ, তাহাতে সন্দেহ 
কি? ১১-১৩ 

প্রাণাদিরূপে চিন্তা কর। হয় বলিয়াই প্রাণ ও বুদ্ধি প্রভৃতির সত্তা ; পরস্ত 

উক্ত চিন্তাও চিতের চমত্কৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। শ্রী চিচ্চমত্কারিতার 

উদয় কোথা হইতে? উহ! স্বতই সমুদ্িত হইয়া থাকে | ১৪ 
এই জাগ্র্, স্বপ্ন ও স্থযুক্তিময়্ ব্রহ্গাপ্ডাকারে একমাত্র ব্রন্মপত্তীই বিরীজ- 

মাঁন। যেরূপ শুক্র ও বটাঁদি তরু-বীজ, তদ্রপ আ'য্মাও প্রসবশক্তিষে গে সমীক্রান্ত। 

হতরাং যাহা কিছু দুষ্ট হইতেছে, সমস্তই সেই বঞ্জের বিবর্তমাত্র ভিন্ন আর 
কিছুই নহে । অতএব বস্তপরম্পরার যে কিছু ভেদকল্পন1! করা হয়, তাহা 

সম্পূর্ণই অলীক । ১৫ 

বটাদি যাবতীয় বীজের অভ্যন্তরে যে যেপারস্বরূপ স্ুল্মতম অংশ বিদ্যমান) 

তাহারই কও, শাখা ইত্যাদি হইতে পুনর্বার সেই সেই বীজ হইয়া প্রকাশ 
পাঁইয়। থাকে ? কিন্তু এ সমস্ত দারাংশের অবস্থান কোথায়? উহীর1 একমাত্র 

ব্রন্ষেতেই অধিষ্ঠিত জানিবে। যে অংশ যে অংশ অপেক্ষা সুক্ষ, তাহাই সেই 
স্বলাংশের হেতু, আর যাহা স্থুলাংশ, তাহাই কাধ্যরপে পরিগণিত। শ্রী যে 
কারণরূপে নির্ণাত সু্্াংশঃ উহাই সুক্মতম ব্রদ্মময়াত্মা। উহা হইতেই তত্তৎ 
স্থল বস্ত্র আবির্ভাব । অতএব একমাত্র ব্রক্ষই যে যাবতীয় পদার্াকারে 

বিরাজমান, এ কথা নিঃসন্দেহ। এই জগৎ যে যেভাবেই দেখুক, ইন সেই 
একাঘয় ব্রদ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। ১৬-১৮ ্ 

কাঞ্চন শত শতাকারে মুগঠিত হউক, সেই সেই আকারে যেরূপ স্ুবর্ণতব 
ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, তন্দরপ তুমি আমি ইত্যাদি যাবতীয় জগদ্বস্তই ব্রহ্মময় ; 
টহাতে কষত্ব ব্যতীত অন্ত কিছুরই খত্তা বিস্কমান। নাই। ১৯৯। তোমার 

৯৭ 



১৩০ বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ 

পার্স সুপ্ত ব্যক্তি যেরূপ স্বপ্রাবস্থায় জলদবৃন্দ দর্শন করে, পরস্ত সেই অন্র্ৃষ্ট 

জলদবুন্দ সহ তোমার যেরূপ কোনই সম্বন্ধ থাকে না, তদ্রপ ব্রহ্মরূপ আমি-__ 

আমারও শূন্স্বরূপ হষ্টি-প্রলয়াদির সঙ্গে কো!নই সংঅব নাই। ফল কথা, ব্রহ্ম 
সর্বময় বটেন ; কিন্ত বিবর্তের সঙ্গে তাহার সম্পূর্ণই নিলিগুঁত1 বিদ্ভমান । ২০। 

অ।কাশে মালিন্য ও গান্ধববঁ সেন, এই ছুই-ই যেরূপ কল্সন1, কল্পনা ব্যতীত 
উহ্বাদ্দিগকে আর কিছুই বল1 যায় না, ফলে সকলই যেরূপ আকাশময়, তন্রপ 

এই ব্রন্গাণ্ডে যাহ] কিছু দৃ্ হইতেছে, সমস্ত একমাত্র ব্রদ্ধাকাশ। পরিদৃশ্ত- 
মান বিভিন্ন পদার্থপরম্পরা কেবলই কল্পনা মাত্র। ২১। ভূগর্ভ স্থিত 
বটবীজ যেরূপ জলসিক্ত হইয়! প্রক।ও বট-বৃক্ষরূপে আবিভূতি হয়, তদ্রুপ 
অন্তরে জান্ছিপূর্ণ সঙ্কল্ল পুম্পাকারে থাকিয়া পশ্চাৎ স্থবিশাল জগৎফলাকার 

ধরণ করে| ৯২ 

ধিনি অভংজ্ঞীন হইতে মুক্ত হইয়] বর্গ সহ একতা! প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাদৃশ 
বঙ্গানন্দময় জ্ঞানীর নয়নে অণিমা, লঘিমা ইত্যাদি সিদ্ধিপমূহ তৃণবতৎ তুচ্ছ 

বস্ত। ২৩। এই ত্রিলৌকমণ্যে এমন তো কোনই বস্ত দৃষ্ট হয় না, যাহ! মহাত্মা 

ব্যক্তির লোভোৎপাদনে সমর্থ হয়। তৎসকাশে এই সমগ্র বিশ্বই একগাছি সুক্ 
লোমাংশের স্াঁয়ই অতি তুচ্ছ বলিক্] অনুভূত হুইর়! থাকে | ২৪। আত্মজ্ঞানী 
ব্যক্তি যেখানে সেখানে থাকুন; যষথায় তথায় গমন করুন, তাহাদের 

দ্বৈতসক্ষপ্ম নকল কোথাও সমুদিত হইবার নহে। ২৫। এই সমগ্র ব্রহ্মাগ্ডমণ্ডলই 

যদীয় জ্ঞানে ব্রহ্মা বলিয়! প্রতীয়মান, তাদৃশ ব্রহ্গতন্মক়তা-মপ্ন মহ।যআ্ার 

বাসনা প্রভৃতি কোথা হইতে কিরূপে আর আবিভূ্তি হইবে? ২৬। 
সকল বিষয়েই ধাহীর নিশ্চেষ্টতা আছেঃ কোন কিছুতেই ইতরবিশেষ বোধ 

যিনি করেন না, প্রশ্বর্যয এবং দারিদ্র্য, উভয়ই ধাহার নিকট সমানঃ তাদৃশ 

মহাত্মার মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে পারে, এন সামর্থযই ব! কাহার আছে? ২৭। 

ধিনি সর্বত্র তুল্যদর্শী ) নির্মল জ্ঞানাকাঁশই যাহার স্বরূপ, তাদুশ মহাপুরুষের 
আগ্মীয়স্বজনীদির মৃত্যু কোনরূপ কারণেই হয় না, কিম্বা কোনরূপ জীবন- 
কারণেই কাহারও জীবন সম্ভবে না অর্থাৎ তাহার আত্মীকজনের মৃত্যু 

হউক ব1জীবনলাঁভ হউক, কোন কিছুতেই তীহার ছুঃখ বা হর্ষোদয় পরিদৃষ্ট 
হয় না। ২৮ 

আন্ত ব্যক্তির হৃদয় ত্রান্তিপূর্ণ; ভ্রান্তির বশেই তাহাতে মৃগভৃষ্ণাময় উভয় 
নদীতীরের স্থার মিথ্য] জনন-মরণাঁদির প্রতীতি হয়| ২৯ 
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যখন আমরা সম্যকৃভাবে পরীক্ষা করি, তখনই আমাদের ভ্রম জন্মে। 
আমরা তখনই বুঝিতে পারি ষে, এ ব্রদ্ধাণ্ডে প্রক্ত্তপক্ষে পরীক্ষক কেহই নাই। 
এখানে জনন ব' মৃত্যু একাস্তই ভ্রাস্তি-নিদাঁন ; সমস্তই সেই একাদয় অবিনশ্বর 
রহ্মময়্ ৷ ৩০। যিনি সর্বদৃশ্ত হইতে উপরত হইয়াছেন, পরম শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, 

তিনিই আ'ত্ারাম মহাপুরুষ ; সেই মহাপুরুষই সংসার-সমুদ্রের পরপার প্রাপ্ত 

হইয়াছেন । তিনি বিস্তমান থাকিয়াঁও ন। থাকারই মত। ৩ | খাহার মনোবেগ 

বিদুরিত এবং যিনি পরম শাস্তি লাভ করিয়াছেন, সেই ব্রঙ্গাননময় নির্মমলচিত্ত 

সাঁধু ব্যক্তিই মনীষীদিগের মতে নির্বাপিত দীপের স্ঠীয় নির্বাণ পুরুষ বলিয়া 
পরিগণিত | ৩২ 

এই যাবতীয় দৃশ্ত বিশ্ব ধাহাঁর প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ নহে, যিনি গগনবৎ 
নিশ্লাকার, সাধু ব্যক্তিরা বলেন, তিনিই প্ররুত মুক্ত পুরুষ। বস্ততঃ বিচার 
না থাঁকিলেই অহংপদণর্থের সভ্ভীব, আর যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহ 
হইলেই ইহা! বিশদভাবে অনুমিত হইবে যে, এই অংং-পদার্থ অকিঞ্চিৎকর, 
উহা কিছুই নহে । যদি বিচার করিতে করিতে “অহংপদার্থের অভাঁব- 

ঘুটন| হইয়া. যাঁয়, তবে তো৷ জগৎ বা সংসার এ সকলও কিছুই কিছু নয় । ৩৩-৩৪ ॥ 

চিদাকাঁশ স্বীয় চৈতন্টের অন্টবিধ অনুভব করিতে থাকেন; তাই একমাত্র 

তিনিই বুদ্ধি প্রভৃতি আকারবিশিষ্ট হইয়া! এ: দৃশ্ঠাদি বিবিধ পদার্থময় জগৎ 

অনুভব করেন । তোমার মন সর্ববিধ বস্তু হইতে বিরত হউক সমস্তই 

তুমি আত্মমক়রূপে দর্শন করিতে পারিবে । তখন এইরূপ হইবে যে, ভুমি 

নর্বদ| যাঁহা কিছুর অনুষ্ঠান করিবে, দে সমস্তই ধ্বংসকালে মঙ্গলমঞ় ব্রঙ্গন্বরূপ 

ইইয়1 দাড়াইবে । ৩৫-৩% 
হেরাম! তুমি যাঁহা কর, যাঁহা খাও, যাহা হোম কর যাহা দান কর 

বাঁ যে কিছু তপস্তা কর, _দকলই সেই অব্যয় শিবময় জাঁনিবে। প্রকৃত 
পক্ষে বলিতে কি, তুমি, আমি, দিক্? কাল, ক্রিয়!) আকাশ বা লোকালোকাদি 

যাং। কিছু পরিলক্ষিত হয়, সকলই দেই শিবময় চিদণকাশ-ব্যাপ্ত। অধিক কি, 
দৃশ্ত পদীর্ঘপুঞ্জের দর্শনই বল, মননই বল, ভূত, ভাবী ও বর্তমান এই ত্রৈকালিক 

কথাই বল, কিংবা জরামরণাদিরই কথ! বল, সমস্তই মঙ্গলময় মহাঁচিদাকাশ 

ব্যতীত আর কিছুই নয়। ৩৭-৩৯ 
হে রাঘব! তুমি সন্দেহ? অভিপ্রায়,,বাঁসনা বা মননাঁদি বিসর্জন কর। 

তোমার অহ্ংজ্ঞান বিদূরিত হউক । তুমি নির্কঁণপদে মার হইস়ণ মুনি হও । 
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সেই অবস্থায় থে ভাবে থাকিতে হয়, থাক। তোমার যে কিছু ক্রিয়া অনুষ্ঠান), 

তাহাতে যেন বাঁপনা বা মননাদি কিছুই খিগ্তমান থাকে না। তৃমি তোমার 

অন্তঃকরণকে তৎসমস্ত হইতে শুন্য রাখিবে। এইরূপ করিলেই বায়ু, যেরূপ 

স্পন্দাম্পন্দযোগে নিখিল কর্ম করিয়াও কর্শে নিলিপ্ত, তুমিও তদ্রপ কর্মালেপ- 
শূন্য হইতে পারিবে | ৪০-৪১ 

যন্ন দ্বারা ক্ষোর্দিত কর! গেল, কাণ্ঠময়ী প্রতিমা প্রস্তুত হইলঃ সেই প্রতিমার 

যেরূপ বাসনাদি কিছুই থাঁকিবার নয়, তন্রপ তোমার চেষ্টাও শাস্ত্রোপায়ে 

সংশোধিত হইয়! বাঁসনাদি-বিরহিত হউক । তুমি বাঁসনাদি-বিরহিত-চিত্ে 

তে'মার সেই চেষ্টখর অনুরূপ বম্মীন্ত্ঠংন কাঁরয়।য$ও । ৪২1 নিত মত বখ 

অপরাপর আত্মীয়স্বজনকে বাহাতঃ তুমি দর্শন করিতে থাক 3 কিন্তু সেই দর্শন 
তোমার যেন অনুরাগ বা অনন্নুর!গ কিছুই থাকে না । চিত্র-্ দীপবৎ এরেগ 

ভাবে তুমি থাকিবে, যেন তোমার স্বজন দর্শনের লস! বা অসত্তা কেহই স্থির 
করিয়া উঠিতে পারে না। :৩। বর্তমান বিষয়ভোগে যিনি অনন্ুরাগী, ভাবী 

বিষয়ভো!গেও যাহার নিশ্চেষ্টতা, তাদৃশ বাঁসন।-শুন্ত সাধু ব্যক্তির সখবিশীম-হেতু 

সংশান্ত্র ব্যতীত আর কি হইতে পারে? তাই বলিতেছি, মাঁহাঁর ব্াবহার-কার্যয 

জনিত কোনই অভিনন্ধি নাই, যাহার চিত্ত বিমল হইয়াছে, তাদৃশ সাধু ব্যক্তি 

সংশাস্ত্রেরই অন্মরণ করিবেন । এইরূপ সংশাস্ত্ীন্শীলনই তাঁহার সাধুহার 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ । ৪৪ 

অষ্টাত্রিংশ সর্গ সমাঁগড ॥ ৩৮ ॥ 

উনচত্বারিংশ সর্গ | 

বশিষ্ঠ বণিলেন--হে রাম ! সম্যক ত্রদ্মজ্ঞান উদ্ভূত হইয়1 যাহার সংসারভ্রম 
বিদুরিত হইয়াছে তিনি শ্নন্্ীয় ব্যবহারে নিযুক্ত খাঁকিলেও তাহাতে তাঁহার 
কোনই সঙ্কপ্প বিদ্যমান থাকে না। কারণ, তিনি সঙ্ল্লকেও হৃদয়লম করিতে 
পারেন না। এই হেতু বল! যায়, তাঁহার সঙ্ষপ্পসভা কিছুমাত্রই নাই। ১। 
দর্পণতলে যেরূপ শ্বাঁসজন্থ মাঁলিন্ত জন্মে, তন্্রপ ভ্রান্ত ব্যক্তিরই ভ্রম জন্য অহস্ভাব- 
রূপ মালিন্ত নঞ্জাত হয যিনি.তবস্ঞান প্রাপ্ত ইয়েনঃ কোনরূপ উপ্বের সংস্থান 
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বিনাই তাহার “অহংল্ঞান বিনাশ পায়। যদি সম্যক অনুসন্ধান করা হয়, 

তথাঁচ তাহার উপলব্ধি হইবার নহে। ২1 যাহার চিত্তাবরণ লয় প্রাপ্ত হয়ঃ 

তাঁদুণ সর্ব্ববিষয়ক চেষ্টাহীন ব্যক্তির আঁত্ম। নিয়ত ব্রক্ষব্ূপ সুধাঁরদে পরিব্যাপ্ত। 

নিরতিশয় ব্রহ্ানন্দই তীহার রূপ; সেই রূপেই তিনি অধিষ্ঠান করেন। ৩। 

যাহার অস্তঃকরণ জ্ঞানালোকে সমুজ্জল হয়, প্রবল বাযুবৎ সমস্ত সন্দেহরূপ অন্ধ- 

কাঁরময় মিহিকাঁজাল যিনি ছেদন করিয়ণছেন, পূর্ণচন্দ্র যেরূপ নভম্তল উত্তাসিত 
করে, তদ্রপ তাহার দ্বারাও তদধিষ্ঠিত প্রদেশ সমুদ্ভীসিত হয় । ৪1 যাহার সংসার 

নাঁশ পাইয়াছে, সন্দেহ বিদুরিত হইয়াছে, কোনও প্রকার চিত্তীবরণই ধাহার নাই, 
বিনি ব্রাঙ্গ জ্যোতি লাঁভ করিকীছেন, ধাহীর চিত্ত শখরদাকীশবৎ বিমল হইয়াছে, 

তাঁদৃশ জ্ঞানী ব্যক্তিকে সকলেই সাঁক্ষাৎ আত্মা বলিয়। বিদ্িত হন । ৫। ব্রহ্গধাম 

₹ইতে সমাগত বারুর হ্াায় সেই সব্ব-সঙ্বল্প-বিহীন শান্ত সিদ্ধ-চিত্ত জ্ঞানী ব্যক্তি 

স্পর্শ দ্বার! সকলকেই পবিত্র করিয়া! থাকেন । ৬। যেবপ স্বপ্াবস্থায় বন্ধ্যার পুত্র- 
দর্শন হয়, তদ্রপ অসদ্জ্ঞানের ফলেই স্বর্গ]দিজ্ঞীন হইক়্] থাঁকে। ৭1 এই জগৎ 
প্রকৃতপক্ষে অলীক ; তথাঁচ ইহাঁর ঘে অন্ভবঃ তাঁং! মাত অসদ্ভ্রম জ্ঞানেরই 

স্বভাব ভিন্ন আর কিছুই নয়। ৮ 
এই সংসীর অলীক ; এখানে প্রকৃতপক্ষে রু্গ ব্যতীত আর কোন্ স্ত্য 

স্তর সম্ভাবনা? ফলে তিনিই সত্য; তিনিই নিত্য বিরাঁজমীন। জগৎ 

কি? মুক্তিই বা কি? এই উয় শব্দই তে বন্ধ)1পুভ্রবৎ একাস্ত মিথ্যা 

বন্ত। ১। এ জগতের শত্যত্ব ভ্রহ্ধরূপেই বুঝিতে হইবে । এই জগৎকে 

কেহই প্রস্তুত করে নাই। ইহা চিস্তীবিষয়ের অতীত ও আঁধারশুন্ত । এ 
9২ যদি ব্রহ্মরূপ ন] হইত, তবে কেই বা আঁমঃ আর কিরূপেই বা এই 

ঙ্গাগ্ডেও উপলব্ধি? ১০ । সদাত্মরূপে বিশ্রীন্তি হইলে ফল এইরূপ দীড়াম্ম যে, 

তাহ।তে “অহং,জ্ঞান, জগৎ ও ছুঃখ1দি সকলই বিদূরিত হয়। তখন কেবল এক" 
মাত্র চিন্ময় ব্রহ্ষই বিরাজমান হইতে থাঁকেন। ১১ 

পণ্ডিতের বলেনঃ চক্ষুর সাহায্য অচিরকালমধে) লক্ষ যোজন দূরে গমন- 

কালীন পথে যে ব্রহ্ষাওব্যাপী ব্রহ্মচৈতন্ঠের সুবিমল চিন্দয় রূপ প্রকাশ পায়, 

খাহার আকার নিম্পন্দ পবনসদৃশ, যাহা অনস্ত আকীশ-কোশ-তুল্ঃ বুদ্ধির 

অগম্য, শান্ত প্রকাশময় ও সর্বজনপ্রথিত, তাহাই সদ্বরঙ্গের স্বভাব বলিক্কা 

স্থিরীকৃত। যাহার চিত্ত ব্রহ্গনিষ্ঠ হইয়া থাকে; তাদুশ বিবেকবান কাক্তি- 

দিগের জগদ্ত্রম গণিয়। নিঃশেষ হইয়! যায় । ১২. ১৪. 



১৩৪ বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ 

' মিদ্ত্রিত ব্যক্তির স্বপ্নরবোধ অবিষ্ভমান এবং স্বপ্রাবস্থাপ্রাপ্ড লোৌকেরও, 

্ুন্তিজ্ঞান থাকে না, এ কথা সর্বজনেরই বিদিত আছে। সুপ্ত 

ও স্বপ্রকালে যেরূপ স্ুযুণ্তি ও স্বপ্পবোধের বিপর্ধ্যযনঘটন! সম্ভবে না, স্থষ্টি ও 

নির্বাপত্রাস্তিও তদ্রূপ । ফল কথ! এই ষে, যে ব্যক্তির জগদ্জ্ঞান আছে, তাহার 

নির্ধাপজ্ঞান হইবার নহে, আর ঘিনি নির্বাণপদে আরোহণ করিয়াছেন, 

তাহার জগদ্জ্ঞান হওয়া অসম্ভব । ১৫ । প্রকৃত কথা এই, কি স্বপ্ন, কি সুযুপ্তিঃ 

কি স্য্টি, কি নির্বাণ, কিছুই কিছু নয়। উহাদের স্বরূপ কেবলই ভ্রধন্বভাঁব। 
ফলে সকলই সেই একাঘয় সত্য সনাতন শান্ত ব্রহ্মমাত্র ৷ ১৬ । যাহ! ভ্রান্তি, তাহা 
নিরতিশয় অলীক পদার্থ। কারণ, বদি তত্বষ্টি ঘারা দেখ যায়; তাহা হইলেই 
উহা! আর উপলব্ধিগোঁচর হয় না । বস্তৃতঃ যাহা শুক্তিকা-রজতবৎ মিথ্য। পদার্থ, 

তাহার লাভ কিরূপেই বা সম্ভবপর ? ১৭ | যাঁহ। নাই, যাহার লাভ অসম্ভাবয, 
সেই ভ্রান্তির সপ্ভাব কিরূপেই ব। হইবে? এ কথা সতাই যে, যদি প্ররৃতরূপে 

দেখ যায়ঃ তবে ভ্রাস্তিরও অনুভব হয় না। যে দ্রব্যের যাঁদুশ স্বভাব তাহাই 

অঞ্ভূত হয়) ততিনন অন্য কিছুই অগ্ুভবগম্য হইবার নহে। ১৮ 
হেরাঁম! ব্রহ্মরূপ পদার্থের স্বভাব একই প্রকার ।--তাহা নানাকারবিশিষ্ট 

ন। হইয়াও নানাকারে বিরাজমান। যাহা হউক, এ বিষয়ে বৃথা ভর্কবিতর্ক 
করিয়! কি প্রয়োজন ? ১৯। যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, সমস্তই লেই চিন্ময় ব্রচ্ছের 

স্বত।বমাত্র ; যদি এইরূপই খুবিতে পার| যায়, তাহ হইলেই পরম শাস্তি, নচেৎ 

ঘোর ভবযস্ত্রণ। অনিবাধ্য। তুমি স্বকীয় খুদ্ধিঠে অপ্তরে এইরূপ বিচার কর, 
করিয়া যাহ! ভাল বোধ হয়, তাহাই কর। ২০। নুধীগণের এই কথাই প্রশস্ত যে, 

যেরূপ সুক্ষম বীজের গভে স্থুলতম মহীরুহ বিরাজিত, অমুর্ত ব্রন্ধে মূর্ত ব্রন্ধাণ্ডের 

অবস্থিতি তদ্রপ। ২১। জলে যেরূপ দ্রবত্ব বিদ্তমান, তদ্রপ ব্রঙ্গেতেই রূপ, 

আলোক, মনন, বুদ্ধি ও অহক্ক।রাঁদি ব্রহ্মবূপে অধিষ্ঠিত। ফল কথা এই যে, 
রূপাদি ধাবতীয় পদার্থই ব্রদ্ম।কাশময় ভিন্ন আর কিছুই নয়। ২২ 

যেরূপ মূর্ত বস্ত স্ব-্বপ্ধপ অবয়বনযূহ দ্বার নানা ক্রিয়। করে, তন্দরপ 

চিদীকাঁশও স্ব-স্বরূপ ভূততগণের নহযেগে নান! ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেছেন। 

ফল কথা এই যে, কোন কিছুরই তিনি কর্তা নহেন ।২৩। বায 

জড় বস্তঃ বাদক ব্যক্তির চেষ্টা"চালিত হইলেই তাহ! হইতে যেরূপ শব্দ 

বিনির্গত হয়, তদ্রপ তুমি আমি ইত্যাদি জড় হইয়াও চিদীয্মাধিষ্টিত বলিয়াই 
অর্থভাবাদিপুর্ণ অইম্িত্যাদি শব 'আমাদেরও উচ্চারিত হইয়া থাঁকে। ২৪। 
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আপাতিতঃ প্রকাশিত থাঁকিলেও তত্বদৃষ্টিতে দেখিলে যাহার সত্তার অভাব 

ঘটে, তাহার সত্তা কোন কালেই নাই। অতএব এ জগৎ তন্বজ্ঞানোদয়ের 

পূর্ধ্ণে উপলব্ধ হয় বটে ? কিন্তু তত্বজ্ঞানের উদয় হইলে ইহাকে আর ব্র্গতি 

বলিয়। বোধ হয় না) কাঁজেই এই সমগ্র ব্রহ্ধা্ড যে ব্রহ্মময়ঃ সে পক্ষে আর 
ংশয় কি? একমাত্র ব্রহ্মই ব্রদ্মে বিরাজমান । ২৫। যাহার! জগৎস্বপ্র দেখেঃতাদৃশ 

্বাগ্ন পুরুষদ্িগের কখনও আত্মার আস্তত্ব নাই। অতএব অন্মদাঁদির ব্রক্ষতৃত 
আত্ম! আকাশপুণ্পের ন্তায় কৌনরূপেই তাহাদের অবস্থান নাই বুঝিবে। ২৬ 

গবনে যেরূপ স্পন্দন, তদ্দরাপ এ সমস্ত স্বাপ পুরুষ অব্য স্বন্বরূপ 

্বস্বব্যবহীর সহকারে অন্মদীদিগত চিৎপ্রদেশেই অধিষ্ঠিত, তাহাদের অস্তিত্ব 

আকাশপুষ্পবৎ মাত্র জড়াংশেই নাই; ইভাই স্থিরসিদ্ধান্ত। কারণঃ তাহারা 
এবং তাহাদের নিজ নিজ ব্যবহার সমস্তই যেই শান্ত ব্রদ্মাকা স্বরূপ | ২৭ । অতএব 
প্রশ্যগাম্মস্বৰপ আম্মায় বরঙ্দেব সত্তা নিঃসংশর বিদ্তমান। এ সমস্ত স্বপ্পপ্রা 
ব্ক্তির! স্বপ্ন প্রাক ভরমে পতিত হইয়1 আমাকেও বশিষ্ঠরূপে ত্র্গভিন্ন অন্য কোন 

গন্য বস্ত বলিয়াই জ্ঞান করে। কিন্তু আমি তত্বৃষ্টিবলে স্পষ্টই দেখিতেছি, 

£মুগ্ড লোকের স্বগ্নপ্রায় এ সকল বাক্তির। একান্তই অলীক । ব্রহ্ম ব্যতীত তাহা- 

এর 'অগ্ত সত্তার সম্পূর্ণই অভাব । আমি তাহাদের মধ্যে ষে কাঁধ্য ব্যবহার করি। 
চাহ ব্রহ্মেতেই বরঙ্গাবস্থান বলিয়া জানিবে | ফল কথা এই যে, সেই লকল পুরুষ 
অমি এবং আমার বা তাহাদের কার্ধ। ব্যবহার, দমস্তই সেই ব্রক্ষময়। এ 
বপ্নাপুকষের। মে ভাবেই ব্রঙ্গাণ্ড দেখে, দেখুক, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই আমার 

নাই। ২৮২৯ 

আমি স্থিরচক্ষুতে দেখিতে পাইতেছি, ব্র্দগে আমার বশিষ্ঠরূপ সত্তা 

নাই। এই নিখিল জগদ্বিস্তারই ব্রহ্গসত্তা। বশিষ্ঠ ও রামচন্দ্র ইত্যাদির 

স্বতন্ত্র সন্ত! একান্তই অসম্ভব+_ইহ! নিতান্তই ভ্রীস্তির লীলা । আমি তোমায় 

বশিষ্ঠরূপে উপদেশ দিতেছি বটে? কিন্তু উহ! কিছুই নহে। তত্বদৃষ্টিতে দর্শন 

করিলে দখা যাঁইবেঃ মদীক্ষ বশিষ্ঠরূপত। এবং আমার এই উপদেশপুর্ণ বাক্য- 
প্বম্পর ব্রহ্ষেরই বিবর্তমাত্র। ফলেঃ তোমারই উপকার হইবে বলিয়াই। উহ ষেন. 

বন্ধ হইতে পৃথগাকারে আবিভূতি ইইতেছে। ৩০ 
ছুঃখাঁদি যত কিছু বিরুদ্ধ পদার্থ আছে, তৎসমুদ্রায়কেই যিনি অবিরু 

বলিয়। স্থির করেন, আত্মা যাহার শুদ্ধ সন্বিৎস্বপ্ূপঃ তাদৃশ তন ব্যক্তির 

চত্তে ভোগ বা মোক্ষের বাপন! আদৌ প্রকাশ পায় দ্বা। ৩১। মনুস্তেরা 
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ভববন্ধনূপ কদর্না প্রাপ্ত হয়; তাহাদের মোক্ষপ্রাপ্তযর্থ ক্রমিক অভ্যাঁদ- 

রূপ কষ্টভোগ হইয়া! থাকে । কিন্তু গ্ররুতপক্ষে বুঝিয়া দেখ, এরূপ কদর্থন। 

বা কষ্টভোঁগাদিও ব্রহ্মস্বরূপ ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে। তবে যে ত্বংপকাশে এ 

সমস্ত পৃথক বলিয়। বোধ হয়, তাহা? তোমার মোহ্রই গ্রভ।ব। গোম্পদে 

মহাসমুদ্রের ভ্রমের গায় ত্বদীয় এ ভ্রম একান্তই অলীক । ৩২ 

মোক্ষব্যাপার ভবদুঃখের শান্তিগ্রদ এবং স্বীয় ব্রহ্মভাঁবের সাধক ; অতুল এ্বর্য, 

বন্ধুবান্ধবীদি কিংবা বাগ-যজ্ঞাদি কোঁন কিছুই এ খিষয়ে কোন উপকর করিতে 

সমর্থ নহে । ৩৩ । জলে তৈলবিন্দু পতিত হইলে তাহ। যেরূপ নানাবর্ণময় চক্রবৎ 

আকার পরিগ্রহ করে,তদ্দপ একমাঁর ব্রহ্মচৈতষ্ঠই চেতা বস্ত্র সক্কল্লকল্পনায় আশু 

জগদাকারে দৃগ্তমাঁন হয় । ৩৪ । জাগ্রদবস্থায় ্বগর-বৃত্তান্ত স্মতিপথে উদ্দিত হইলে, 

উহ। যেরূপ হাঁশ্তকর অলীক বলিম! মনে হয়, বিবেকী লোকের নিকট অহস্ভাব 

বা! জগৎপরম্পরাও তন্দপ | ৩৫। এ জগৎ দকল পুর্বেবক্ত ভূমিকাভ্যাসের যোগে 
এরূপভাবে বিলীন হয় যে, তৎকাঁলে আব “অহংভাব বা সংসার-_কিছুরই অস্ত 

বিদ্তমান থাকে না। পরিশেষে কেবলমাত্র ব্রঙ্গই থাকেন । ব্রক্মভাব যেন 

সূ্ধ্য ; যেরূপে উর উদয় হয়, ভোগান্ষকাঁর তদ্ধপেই বিদৃর্রিত হইয়া যায়। 
ততৎকাঁলে কোনওরূপ অসৎ বস্তরই 'গ্রতীতি হয় না| ৩৬-৩৭ 

এই ভাবে ভোগ-বাসনারূপ অন্ধকাররাশি যখন বিদুরিত হইস্ক] যায়, তখন 

বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্িয়গ্রামও মোহশূগ্ হয় এখং স্কুল দেহ1দির অধ্যাস বর্জিত হইয়। 

পড়ে । তখন উহ্ারা উজ্জন ব্রকগজ্ঞানে এবপ স্ফৃষ্তি লীভ করে যে, সমুজ্জল গ্রাদীগ 

হইতে বিচ্্ুরিত অলোকের ন্যায় সর্বস্থল ব্যাপিক্স। ব্রঙ্ছভাবে অভীব দীপ 
পাইতে থাকে । ৩৮ 

উনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥ 



চত্বারিংশ নর্গ। 

বশিষ্ঠ বলিলেন, পপ্ডিতেরা জ্ঞাত আছেন,_প-জ্ঞাঁনঃ মনোবৃত্তিঃ ভাবন! 

ও বুদ্ধি ইত্যাদি ইন্দিয়জ্ঞানই এই কৃত্রিম বাহ্থাভ্যন্তর যাবতীয় পদার্থের স্বরূপ ।১। 

অপরিচ্ছিন্ন অকৃত্রিম জ্ঞান যখন নিজ সন্তার তিরৌধায়ক অবিস্তারূপ শরীরে পরি- 

চছিন্নাকারে আবিভূ্তি হন, এই স্ষ্টিবিস্তার দেই সময়েই ভ্রান্তিবৎ উপলব্ধ হইয়া 
থাকে । ২। আরও দেখঃ যখন তিনি পরিচ্ছিন্নভাব দুরে বিসর্জন পুর্ববক স্বীয় 
শান্তিময় স্বভীবে অধিষ্ঠিত হন, মুযুপ্তি অবস্থায় স্বপ্নপ্রায় এই অগতরূপ দৃশ্ত 

দেইকালেই প্রশমিত হইয়া! যায় । ৩ 

হেরাম! বিষয়ভোগই সংস|রে বিষম ব্যাধি, বন্ধবৃন্দই দুশ্ছেগ্ভ বন্ধন আর 

অর্থ কেবল অনর্থেরই নিদান; এইরূপে তুমি আপন] হইতে বিচার করিয়া দেখ) 
দিয়া পরম্রন্ষে লীন হইয়া! যাঁও। ৪ আত্মার যাহ! অস্বাভাবিকী অবস্থা, 
হ1হারই নাম স্থষ্টি; আর যাহা স্বাভাবিকী অব, তাহাই বিশুদ্ধ চৈতন্তস্বরূপ। 
হে তাত! তুমি তাহার স্বাভাবিকী অবস্থাতেই উপনীত হইয্জা পরম আঁকাশ- 
ৰপে বিরাজমান থাক; যাহ! প্রকৃত শান্তি, তাহাই প্রাপ্ত হও। বৃথা কষ্ট 

£ভাগ করিও ন1। ৫। তুমি অন্তরে অন্তরে এইরুপই চিন্তা করিতে থাক যে, 
সামি আপনাকেও বুঝি নাঃ এই দৃগ্তমান বিশ্বতরাত্তিও দেখিতেছি নী; ষিনি সেই 

শান্তিপূর্ণ পরম ব্রহ্ম, আমি ভীহাতেই প্রবিষ্ট হইতেছি। অধিক কি, সেই 

নিরাময় ব্রহ্ম আমিই। ৬ 

ছেরাম! তৌমার দৃষ্টিতে সকলই তুমি) কিন্তু আমার দুটিতে নকলই 
শ!ন্তিপূর্ণ_-সকলহ কেবল পরমাকাশ; ইহাতে .তুমি' “আমি” প্রসৃতি 
পার্থক্য নাই। ৭। বাধুতে যেরূপ স্পন্দধর্শ, তন্রপ তুমি এই রূপরদাি 

মনোময় বিভ্রমসমূহ-__সেই পরমাকাশময় ব্রদ্ষেই দর্শন করিতেছ। এ বিভ্রম 
স্বকাশে যথাধথ বলিয়াই অনুমিত হইতেছে; কিন্তু বস্ততঃ উহ্ার। "কিছুই 

নহে।৮। ধিনি আপনাকেই ক্রদ্ষপ্বব্ূপ বলিয়! বুঝেন, এই স্থ্টিগ্রপঞ্চ তিনি 

উপলব্ধি করেন ন|। যিনি ভাবেন॥ আমি স্বয়ংই হ্ৃষ্টিময়, ব্রহ্মপদার্থ ষে কি, 

তাহ! তাহার জ্ঞানদৃষ্টির বিষয় হইতে পারে না। যে ব্যক্তি স্ুযুণ্ডিদশায় সমাগত 

ধহয়াছে, সে আঁর তখন স্বপ্ন দর্শন করিতে সবর্থ হয় না) জার যে বাক্তি সুপ্ত 
মাত্র, তাহার পক্ষেও স্যুণ্ির দশ! অন্ভবট্্য নহে। ৯। ধাহার বুদ্ধি 

১৮ ) 
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প্রশান্ত হইয়াছে, যিনি স্বস্বং প্রবুদ্ধ হইয়! জীবমুক্ত পদ লাভ করিয়ণ- 

ছেন, তৎনকাশে ব্রহ্ম এবং জগতের স্বরূপ একই মান্র প্রকাশরূপে উপলব্ধ 

হয়| থাকে । ১০। ধিনি প্রকৃত জবান লাভ করিয়াছেন, তিনি লকলই একমাত্র 
আত্মস্বরূপ বলিয়া বোধ করেন । শরতের জলদজাল যেরূপ ক্রমশঃ গগনগাত্রে 

লীন হয়, তদ্রপ বিশুদ্ধাত্স! যোগী ব্যক্তি শনৈঃ শনৈঃ শাস্তিলাভ করিয়। 

থাকেন। ১১। মনে কর, একট। যুদ্ধঘটন] স্বৃতি বা কল্পনার ক্ষেত্রে বিদ্তমান, উহ 

উদ্দীপন।র পদার্থ হইলেও ফলে যেমন অকিঞ্চিংকর ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই 
নহেঃ তব্রপ তুমি অমি প্রভৃতি সমস্ত জাগতিক ঘটনাপরম্পরাও ভ্রান্তিমাত্রঃ ইহাই 

স্থির বুঝিও | ১২। এই যে মহতী মায়া পরিলক্ষিত হইতেছে, ইহা? আত্মপনে 

অধিষ্ঠিত নহে। ইহার কেহ দ্রাও নাই) ইহা না শুন্য, না অশুন্ঠ, কেমন এক 

প্রকার অপূর্ব ভ্রমমাত্র বলিয়াই প্রতিপন্ন । ১০ 

চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥ 

একচত্বারিংশ সর্গ | 

বশিষ্ঠ বলিলেনঃ হে রাম! আত্মার অস্বাভাবিকী দশ1__তুমি “আমি, 

ইত্যাদি গ্রকীর। এই দশীকে তুমি তদীয় স্বীভাঁবিকী অবস্থা__শুদ্ধ চৈতন্তে উপ- 
নীত কৰিয়। নির্বাণ প্রাপ্ত হও। এই দ্রশীকে নির্বাণ অবস্থায় উপনীত কর! 
প্রবুদ্ধবুদ্ধিরই কর্তব্য । ১। কারণ, সেখানে প্রবুদ্ধবুদ্ধিঃ সেইখানেই বিষয়টবরাগ্য ;- 
যেখানে ক্র্যঃ সেইখথানেই আলোকম।লা। বিষগ্নবৈর1গ্য হইতেই আত্মার 

অন্বাভাবিকী অবস্থায় নিবৃত্তি ঘটে। ২। এই জগৎ একট! বিচিত্র ব্যাপার; 
ইহার আধার নাই, কর্তী নাই, উপকরণ নাই, কারণ নাই, দ্রষ্ট। নাই, 
দৃশ্তঠরূপ নাই, অথচ এ জগৎ আপন হইতেই প্রতীক্বমীন | ৩ 

. পরব্রহ্ম অনাময়ঃ অবায়; তিনি শাস্তিপূর্ণ নিজ সন্তাতেই বিরাজ- 
মান। ৪। জীববৃন্দ চিদ্বৈচিত্র্যরূপ ) তাহাদের কল্পনারূপ নৃত্যমগ্ুপ-_গগনমার্গে 
কত যে ন্বগ্রূপ চিন্তপুস্তলি নানারঙ্গে রঞ্জিত হইয়! নৃত্য করিতেছে, 
তাহার ইয়ত্তা কর! )যায় না। ৫৫ এ আঁকাশরপ জগৎচিত্র-পু্তলিকাগুলি 
পরমাণুবৎ তোমার রাত রসভাব-বিকার প্রদর্শন করিয়া! নিত্য নবীনভাবে 
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নৃত্য করিয়! থাকে । ৬। এঁ জগৎ-চিত্র-পুত্তলিকার গ্রীবাঁদেশ-_ ব্রহ্গধাম ) উহার 

ভূজবরী দিক্মগুল; পাদ-_পাতাঁলতল ) মন্তকভৃষণ_-খতুকাঁলীন পুষ্পস্তবক 3 
চঞ্চলনেত্র-সদা1 ঘূর্যমান চন্্র-সতরধ্য ) গাত্ররোম- পক্ষত্রমণীল! ) দেহবল্লী-__সপ্ত- 

লোক) বন্ত্র_বিমল অস্বর ;) বলয়- পমুদ্রবেষ্টন ;) কাঞ্ধীদাম__লোঁকালোক--) 

এই যে জীবকুল ভৌতিক শরীররক্ষার্থ চারিদিকে প্রধাবিত হইতেছে, ইহার? উহার 

নিশ্বীপবাঁযু) উহার হার ও কেযুর-ভূষণ__-বন-উপবন ; উহ!র বাক্য সকল-_ 
বেদ পুরাণ এবং সদসৎকা্যের ফলভূত যে সুখ-দুঃখ, তাহাই উহার বিল্লাম- 

বিত্রম | ৭ ১০। এই যে জগৎত্চিব্র-পুত্তলিকার নৃত্য পুরোভাগে দৃষ্ট হইতেছে, ইহ 

রঙ্গরূপ জলপ্রবাহের দ্রবাংশ। ১১। নিদ্রাকালে সুষুপ্তি-দশার অনুপস্থিতি মেরূপ 

বপ্ন-কারণ, তদ্দপ অস্বাভাবিকী অবস্থায় অবস্থিত চিৎই এ জগৎ-চিত্র-পুত্তলিক1র 

নৃত্যের হেতু । শ্রুতিতে এরূপ কথিত আছে। ১২ 

এই হেতু বলিতেছি-_হে রাগ ! চিতের যাহ! প্ররুত স্বভাঁবঃ তুমি তাহাই 
ভাঁবন। করিতে থাক। জাগ্রদবস্থায় অজ্ঞানের বিলোপ-ঘটনীয় এবং নিখিল 

দ্বৈতভাবের উপশমে অস্থুযুপ্ত ও স্তযুণ্ত হইয়া অন।কুলভাবে অধিষ্ঠান কর। এই 

লম-সন্কুল স্বপ্ন আর কদাঁচ দর্শন করিও না। ১৩। তত্বঙ্ঞান উদ্দিত হইলে জাগ্রদ- 
স্কীতেও যে বাঁপনাবিহীন ও বিষয়াজুরাগ-বিবজঞ্জিত হইয়া স্থুযুপ্ত জনবৎ অবস্থিতি, 

তত্ববিদ্গণের মতে তাহাই আত্মার ম্বতাব। এই স্বতাবকেই আত্মমুক্তি 
কহে। ১৪। যদি এইরপ স্বভাবে প্রতিষ্ঠাপন হইতে সমর্থ হওয়া যায়, তবেই 

জগদাকাঁর-বিরজিত ব্রহ্গকে বিশুদ্ধ কেবলরূপে অধিষ্ঠিত বলিয়! উপলব্ধ হইবে । 

তখন মনে হইবে, সেই ব্রক্ষ- কর্তা, কণ্মন। করণ, দ্রষ্টা, দৃশ্ঠ, দর্শন, রূপ, আলোক ও 

'মনলাঁদি ভাব হুইতে শূন্য বিশুদ্ধ-_স্বরূপ | ১৫। তীঁহাতে দ্বিত্ব নাই, একত্ব নাই) 

তিনি পরিপূর্ণ কমনীয় বিশ্তুদ্ধ; তাঁদুশ ব্দ্দেই দ্বিত্বৈকত্ব-বর্িত পুর্ণ কমনীয় 

বর্ম অখণ্ডাকারে শোভমান। ১৬ 

যে সত্য পদার্থ হষ্িস্বরূপে অবস্থিত, তিনি অধুন1 আত্মস্বরূপেই সমুদ্ভাদিত। 
আত্মা প্রস্তরতুল্য অতি কঠোর, আকাশ-গহবরবৎ প্রকাশময় ও রদ্বের 

অভ্যন্তরদেশের ন্যায় নিবিড় হইলেও উহাকে আকাশবৎ আঁকাঁশময় বলিক্াই 

স্ির কর! হয়। তিনি জলাদিগত চন্ত্রীদির গ্রতিবিদ্ববৎ জগগ্ভাবের পরিণামে 

গৃ্ধ হইয়াঁও অক্ষুন্ধ এবং অসৎ বা ইন্দিয়াতীত হইয়াও সৎ বা নিত্য বস্ত। 
চিত্ত যখন তাহাতে হ্বিশ্রিত হুইবেঃ এ জগৎ তখন কল্পনার বস্তু বলিয়াই 
অনুভূত হইবে। ১৭-১৯ সন্বল্পজনিত নগর যেরূপ হইতে অপৃথক্, 

সি 



১৪৪ যোগবাপিষ্ঠ-মহা রামায়ণ 

তদ্রপ এই জগত্রূপ আভাদও পরমার্থ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ২০। যেরূপ, 

চতুরত্্ কাঞ্চনপীঠ, তদ্রপ এ জগৎ সর্বধাবয়ববিশিষ্ট ও স্থবিস্ৃত। ইহা! এই 
ভাবে দৃষ্ট হইলেও ইহা যে বস্ততঃ কিছুই নহে» ইহা! স্থির-সিদ্ধান্ত। যথাষথ 

ভাবে দেখিলে ইহা যে অবায় শীস্তিময় পরক্রহ্ম, এইরূপেই দৃষ্ট হয়। ২১। 

ধার উদ্ভব নাই, ক্ষয় নাই, যিনি অজর+ অনাময়, একরপ-_সেই 

বরহ্মই দতত উৎপত্তি-নাশময় নানা কল্পনাকলিত ব্রন্গাগাকারে প্রতীয়মান 

হুইয্স! থাকেন । ২২ ৃ 

হেরাম! যে সময় তত্বজ্ঞানের আবিভাব ঘটে» তখন এই নিখিল প্রপঞ্চই 

বিলীন হইয়] যাঁয়। তখন মাত্র ব্রহ্গই নিজ কেবল-স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া প্রশান্ত 

খন চিদাঁকাশাঁকারে প্রতীয়মান হইতে থাকেন । ২৩ 

একচত্বারিংণ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥ 

দিচত্বারিংশ সর্গ | 

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! আত্ম! শান্তিপূর্ণ কুটস্থ; তাহাতে স্থষ্টি 
উপক্রমে যে চিত্তাভাব শ্ফু্তি পায় তীহা এ স্বপ্রকাঁশ চিদাত্বা হইতে অপৃথক্। 

কারণ, তাহাতে নাম, রূপ বা উপাধি কিছুরই সত্ব নাই। তাহ পরক্রহ্গাকাঁর 
নিম্মল ) স্থতর1ং এই চিত্বাধীন জগৎও ও চিৎ হইতে অভিন্ন। স্থতরাং সৃষ্টি 
প্রভৃতির সভাঁবন। কোথায়? ১। চিত্ত-সধর্য অস্তগত হওয়াঙ্গ &ঁ যে কুটস্থ প্রত্যক্ 
আকাশে রূপাদি বাহ সন্থিৎ মুগতৃষ্তীভ্রমবৎ্ স্ফৃর্তি পাইতেছে, উহ চিত্ত-হুর্যোর 

সঙ্গে সঙ্গেই অন্তগত হইয়1 যাঁয়। যাবৎ চিত্ত, তাবৎ এই জগৎ 3 কাজেই চিত্তকে 

্র্ম বলিয়া স্থির করিলে এই জগৎও যে ব্রহ্ম, তাহা মানিতেই হইবে । ২ 

কাহারও সাহাঁধ্য নাই, অথচ সমীরণের স্পন্দ আপন] হইতেই হয়; আরও 

দেখ, হৃর্য্যাদির প্রতারাশি কাঁহ?রও সাহীয্যাপেক্ষা করে নণ, ন। করিয়। আপনা- 

আপনিই চারিদিকে বিবীর্ণ হুইয়] পড়ে) এইরূপে সেই জগৎও স্বতই পরব্রহ্ে 

পরিজ্ঞায়মাঁন হইতেছে । ৩। ঘলিলের দ্রবত্ব, গগনের শূন্তত্ব এবং বায়ুর স্পন্দবৎ 
এ জগৎ আত্মারই এট অনির্ব্রচনীয় বিবর্তমাত্র। ৪। অপরিচ্ছিন্ন চৈততন্যাকা'র 
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অপরিচ্ছিম্ন গগনে এই ষে বিশ্বপ্রতীতি হইতেছে, উহ। মণির নির্মলতাবৎ 

চৈতন্তেরই চৈতন্য ভাবের স্ফুরণ মাত্র । ৫ । যেরূপ সলিলে দ্রবভাব, গগনে শুন্তভাঁব 
এবং বাঁধুতে স্পন্দভাব, মহাটেৈতন্যে এই ব্রম্বীগ্ড তদ্রপই | ৬। বায়ু যেরূপ স্বীয় 

স্পন্দকে নিজ স্বরূপ বলিয়া বোধ করে, এ চিৎ তদ্রপ এ জগংকেও আপন স্বরূপ 

বলিয়াই জ্ঞান করিয়| থাকেন । ইহাতে একত্ব নাই, দ্বিত্ব নাই, কোন প্রভেদই 
নাই। ৭| যখন বিবেক-বিকাঁশ থাঁকে নাঃ তৎকালে এই জগৎ অতীব সমা- 

রোহের সঙ্গে আবিভূতি হয়, আর যংকালে বিবেক-বিকাশ ঘটেঃ তখন উহা 
নশ্বর বলিয়াই উপলব্ধ হইয়া থ।কে। ৮ 

ত্জ্ঞানের উদয়ে এই জগৎসত্তা কিছুই থাঁকিবাঁর নয়) তখন কেবল 
একমাত্র সেই অবিনশ্বর আত্মপত্তা বিছ্বামান থাকে । ইহা বিশেষ বিচার 

সহকারে দেখ] হইয়াছে যে, মহখচৈতন্ঠই যাহীর স্বরূপ, যাহ! অনাদি অনস্ত 

বিশুদ্ধঃ সেই জ্ঞান ব্যতীত তখন আর কিছুরই অস্তিত্ব বিগ্বমীন থাঁকে 

ন|।৯। এীযে মহাঁচৈতন্য, কেহ কেহ উহাঁকেই শান্ত শিব কহেন) কেহ 

শাশ্বত বঙ্গ কাঁহন, কেহ শন্ত কহেন এবং কেহ জ্ঞপ্িস্বরূপ বলিয়া 

থাঁকেন। ১০ উনিই আপনাকে চেত্তযাক1রে চিস্তী করেন ;_ করিয়] স্বম্বভাবে 

অধিষ্ঠিত হইয়! অজ্ঞ জ্ঞেয়ভাব লাভ করেন। ১, এই যে কিছু অধ্যস্ত পদার্থ দুষ্ট 

হয়, কেবল চৈততন্তবলেই ইহাঁদের পরিস্ফুরণ হইয়1 থাকে | এই:জন্ঠ বলা যায়, ইহা” 
দের চিৎসত্তীই আছে, তদিতর সত্তা কিছুই নাই। বাঁফু ব্যতিরেকে ম্পন্দের যেরূপ 

অন্য হেতু নাই, তন্্রপ চিৎসত্ত ব্যতীত চিত্তের চিত্ততাও অসম্ভব । ১২। সৃষ্টি 

বিভ্রমে যে সন্তাপ্রত্যয় হয়, তাহা এ ব্র্গসততারই বশীভূত । পরত্রদ্দের সভ্ভােই 

এই জগদ্ত্রমের সন্ত, আর তদীয় সত্তা! হইতে বিচ্যুতি ঘটিলেই ইহার অসত্ত। ১৩। 
এই হেতু শাস্ত্রে এই জগপ্ত্রম সদমৎ বলিয়া নির্ণীত হুইয়াছে। যদি চিত্রের 
গন্তায় চিতের একত্ব ও জড়ের দ্বিত্ব আপন! হইতেই স্ফুরিত না হইত; তবে যাহা 

কুটস্থ অয় চিদাঁকাশ,--তাহাতে একতঘিত্বের কল্পনা কে করিতে যাইত? জড় 

পদার্থের মধ্যে এপ কোন সামগ্রীরই অস্তিত্ব নাই, যাহা দ্বারা এরূপ একত্ব- 

দিব প্রতিপাঁদিত হইতে পারে। ১৪। প্রর্কত কথা এই যে, বিশ্ব ও পরমাঁকাশ- 

চৈন্টের বস্ততঃ পার্থক্য নাই। মাত্রস্পন্দ ও বায়ু এই ছুই শব্ধভেদেই যেরূপ 

স্পন্দ ও বাধুর প্রভেদ ; পরন্ত অর্থানুদারে উহার! একই; তন্রপ এই যে বিশ্ব 

আর যে সেই বিশ্বনাথ পরমা, এই ছইয়ের প্রকৃত পার্থক্য ন! থাকায় ইহার] 
একমাত্র ভিন্ন আর কিছুই নয়। সৎ বলিতে সেই এক ব্রচ্ষচৈতন্তই ; তাহাতে 
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দ্বিতীয়ভাবের একান্তই অভাব । ১৫-১৬। ধঁ মহাঁচৈতন্যই বিশ্ববৎ প্রতিভাত) 

পরস্ত বিশ্বনাষে অন্ত বস্ত নাই । কাণঞ্চন-কটকে কটকভাবের পার্থক্য যেরূপ কখন 

কোথাও গ্রহণযোগা হয় নখ, তদ্রুপ দেশ-কালেয় অনুরোধে পরব্রন্দে কদা? 

বিশ্বের ভিন্নতা স্বীকার্য্য নহে । অতএব বখন জগৎ ও পরব্রহ্মের দ্বৈতাঁদ্বৈত- 

ভাব অসম্ভবপর, তখন উহাতে কি প্রকারে কাধ্যকারণভাবের সম্ভীবন। 

হইবে ? ১৭-১৮। 

কার্য্য-কাঁরণভাঁব থাঁকিলেও তাহাকে কল্পনা! ব্যতীত আর কিছুই 

বলিব না। আকাশের শূন্ঠত্ব ও জলের দ্রবত্বঃ এই ছুই মেরূপ আকাশ ও 
জল হুইতে অপৃথকৃঃ তব্ূপ শ্রী যে কা্য্য-কারণ ড1ব, উহ্াও পরব্রক্ম হইতে 
অস্বতন্ত্র। ১৯। যেরূপ ব্রহ্গ, তদ্রপ জগৎ; ইহাতে দ্বিত্ব'একত্বভেদ কোথাও নাই! 
যেরূপ গগনের নীলিম1, তদ্রুপই বঙ্গের জগছাব ; চিদাঁকাঁশ সর্বময় ও স্ুবিস্ভৃত। 

এই অখিল প্রপঞ্চই তাহাঁতে শন্তময় । ২০-২১। পাঁধাণপ্রতিমাঁয় পাঁষাপত্ববৎ 

এই জগত্প্রপঞ্চেই চিষ্ভাব সংস্থিত। উক্ত উভয়ের কার্ধা-কীরণভাবের বৈচিত্র 

কো1নরূপে সম্তবে না । ২২। আকাশে অনাঁকাঁশৰ কখনও সম্ভবপর নহে। এই 

জড়ম্ষ্টিতে ভ্রান্তিনিবন্ধনই মহাঁচৈতন্য প্রতিভাত হয়। কিস্থ প্রকৃতপক্ষে অলীক 

ভিন্ন সত্য নহে। ২৩। গ্রস্তরের উপর পুন্তলিক1 ক্ষোর্দিত কর] হয়, বিচাঁবে উহ 

যেরূপ প্রস্তর বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়! থাকে, তদ্রপ এই বিশ্বকে যদি যথাবস্থিত 

ব্র্ধ বলিয়। জ্ঞাত হওয়] যাঁয়। তবে বিশ্ব বিলয় প্রাপ্ত হয়। ২৪। চক্ষু মুদ্রিত 

কর, তাহাতে বাহ পদার্থ কিছুই দেখা যাইবে নাঁ। এইরূপে বুঝিয়! দেখ, 

যখন কাষ্ঠ ও প্রস্তরবত নিশ্েষ্টভাবে লমাধিমগ্ন হওয়া যাইবেঃ তখন বোধ হইবে 

এই মংসারভাব বিলুপ্ত করিয়া! বর্ম নিজ স্বভাবেই অধিষ্ঠিত আছেন । ২৫। যে 
পদার্থ স্বপ্রকালে দৃষ্ট হয়ঃ তাহ] যেরূপ জাগ্রদবস্থায় মিথ্য। হইয়া! পড়ে, যাঁহ1 নয়ন 

মুদিয় ভাবিয়া দেখা যাঁয়, নয়ন মেলিলে তাহ! যেরূপ সম্মুখে তৃষ্ট হয় না, মিথ্যা 

বলিয়াই নিশ্চিত হয়, তদ্রুপ এই সকল বাহ্ প্রপঞ্চও মিথ্যা বলিয়াই ভাবনা কর) 

পরে সেই চিস্তাকেও ত্যাগ করিয়! অচলবৎ নিশ্চল হইয়া থাক। এই অবস্থায় 

অন্তরে তুমি চিদ্রেকরদ হও-স্বস্বভাবে সমভাবে অধিষ্ঠান কর। ২৬-২৭ 
এই প্রকারে ক্রমে পরমেশ আত্মাকে তুমি অচ্চনা করিবে । এই আত্মপুজায় 

বিবেককে উপহার-স্বরূপ প্রদান করিতে হইবে এবং যেরূপ উপকরণ সংগৃহীত 

হয়) তাহাই উৎসর্গ করিয়। দিবে । ২৮। যদি বিবেকরূপ উপহার দ্বারা স্বীয় 

আত্মাকে অর্চনা কর। 17, তবে আত্মা প্রীত হইয়! অনির্বচনীয় আনন্দ-বর 
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.প্ীন করিরা থাকেন। ২৯। এই আত্মদেবতার অর্চন/ এতই উত্তম যে, 
ইহার নিকট মহাদেব ও মহেন্দ্রাঁদির অর্চনাঁও জীর্ণ তৃণকণাবৎ একান্তই 
হেয়। হে সচ্চরিত ! ম্বকীয় আত্মই পরমেশ্বর ; তদ্ব্যতীত অপর পরমেশ্বর নাই। 

গদি বিবেক, সংপর্গ ও শমরূপ পুণ্পোহার দিয়া এই আত্মরূপী পরমেশ্বরকে অর্চন] 

কর] মায়, তাহ1 হইলে ইনি সপ্পদ্ই মুক্তিফল প্রদান করিয়। থাকেন। যাহা 

প্রকৃত বন্ত। তাহাকে যদি দেখা যাঁয় ব] চেনা! যায়ঃ তবেই এঁ আত্মদেবতার পৃক্তা 
করা হয়। তদ্রপ পুজা করিলেই ইনি সর্বোৎকৃষ্ট ফল প্রদান করেন। ৩*-৩১ 

বেখানে আত্মদেব বিরাজমান আছেন, এমন যুর্খ কে আছে, সেখানে অন্ত- 

(বের প্রতিষ্ঠ। করিয়| অচ্চন। করিতে ইচ্ছা! করে ? সাধুসঙ্গ? সন্তোষ ও শাস্তি দ্বার! 

থান আত্মদেবতার পুঞ্গা করিতে পারিয়াছেন, তৎসকাশে সর্পের বিষবহ্ধি বা অস্ত্র 

এই সকল ভীষন বস্ত৪ শিরীযপুষ্পবৎ কোমল হইয়া থাকে। ফলে এঁ সকল হইতে 
ইাহ।র বিপদের কোন সন্তাবন। নাই । দেবপুজাঃ তপন্তা, তীর্থযাত্রা। বা অন্তান্ত 

ধনাদি মৎকর্খ্ের অনুষ্ঠান করিলেও যাহাদের বিবেক নাই) তাহাদের এ সমস্ত 

কম্ম ভন্মে ঘ্বতাহুতিবৎ বিফল হ্ইয়। বাঁয়। যদি বিবেকধান্ হইয়া এ সমস্ত 

+ম করা যায়, তবেই উহ| সুফল প্রনব করে ।৩২-৩৪ | তাই বলিতে হয়, যাহা 

ণএ।থ পরার্থ) তাহ! বিদিত হইয়1--বাসনারে ক্ষীণ করত লোকে বিবেকের আশ্রয় 

ণহতে কু্ঠা বোধ করে কেন? ফলতঃ এ মোহ অনির্ববচনীয়। ৩৫ 
অধুন। কথ এই» সেই বিধেক কি প্রকারে জন্মে? যদি নিষ্কামভাবে যাগ- 

এঞ্জাদি করিয়া মনঃপ্র।দ উৎপাদন করা! যায়) তাহ হইলেই বিবেকনামক সত্ব- 

পুরুষ নিজেই নঞ্জাত হুইয়। থাকেন। যে পময় অন্তরে বিবেকের আবির্ভাব ঘটে, 

*থন শান্তি-সুধা ঘ্ারা সেই উদ্দিত বিবেককে বদ্ধিত করিতে হয়। ৩৬। বাহ্ 

,এগ-বিলাসের প্রলোভন দেখ! দিলে দেই উদীয়মান বিবেক যাহাতে গুফ ন| 

$য) মে পঙ্গে অবহিত হইতে হইবে । পরমার্থপদীর্থের সাক্ষাৎ ঘটিলে তখন 

এই দেহের সতাঁয় আস্থা রাখিবে ন! একমাত্র আত্মারই সত্বা,_তাহাতেই 

াস্থাবন্ হইবে ।৩৭। লজ্জা, ভয়, বিষাদ, ঈর্ষা, স্থখ-ছুঃখ,_- এককালে সকলকেই 

»য করিবে। শরীরের সততায় আব্থহীন হওয়| কর্তব্য; তন্রপ হইলে প্রথমে 
এইবপ চিন্তা করিতে হইবে যে, এই তো! জগদাদি ও দেহাদি দৃশ্য বস্তু) ইহার! 

গন আদিতেও ছিল না তখন আজি আবার ইহাদের উপস্থিতি হইবে কোথা 
২&ভে ? ৩৮। কার্ধ্যমাত্রেরই কারণ আছে, এই দিদ্ধবাক্যানুসারে ব্রঙ্ধ কারণ, 
»[ব জগৎ তাহার কার্য; এইরূপ গ্রপিদ্ধি থাকিলেও 'বগৎকার্ধ্য ব্রহ্গ-কারণ 
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হইতে কিছুমাতরই ভি নহে। শীজগং সেই বিমল ব্রহ্ষেরই প্রকাশ মার; 
যেরূপ ঘটাঁদি বস্ত জ্ঞান হইতে পৃথগভাবে অজ্ঞায়মন অবস্থায় অসৎ হইয়া পড়ে, 

তন্রপ এই জগৎও ধখন জ্ঞান হইতে পৃথক্ হওয়ায় অপ্রকাশিত হয়, তখন অসৎ 

হইয়া যায়। সুতরাং এই সমগ্র জগংই পেই চিদীভাপ মীত্র ব্যতীত আর কিছুই 

নহে। এই চিদাভাসও প্রকৃত বিশুদ্ধ চৈতন্য বলিয়া কথিত হইতে পারে না; 

ইহ সেই আত্মন্রত্বেধই প্রতিবিদ্ব মাত্র। যখন শুদ্ধ প্রত্যকৃটৈতন্তরূপে বিদ্দিত 

হওয়া যাঁয়, তথন ইহাও প্রশান্ত হইয়া বার । ৩৯-৪০ | 

এই প্রকারে যখন জ্রেয় পদার্থের অভাবঘটন! হয়, তখন প্রতিবিপ্ব হইতে 

পৃথকৃকত হইয়া একমাত্র বিশুদ্ধ চিৎই বিরাজমান থাকেন । সেই যাহা বিশুদ্ধ 

চিৎ) তাহাই অথণ্ড নিত্য বস্ত। এই নিত্য বস্তর দেহাদি কোন কিছুই নাই। 

ইনি পরম শান্তিময় ॥ ৪১ 
ইথাতে জ্ঞান, জেয়,। জ্ঞপ্তি নাই। ইনি প্রস্তরণৎ অচল অটল। 

হে মভাদদ্বুন্দ। গকলেই তোমর। শান্ত ও স্বচ্ছ হইয়। সেই শুদ্ধ চিংস্বরূপে 

অধিষ্ঠান কর। প্রস্তর গ্রন্থত পুনতলিকা যেরূপ নিশ্চলঃ তদ্রপ তোমরাও এ 

অবস্থায় অটল হইয়] অধিষ্ঠিত হও | ৪২1 তবে যদি তেমাদিগকে কেহ চালায়, 

তখন চলিও) ন$ঝ। একই ভাবে থাকিও। তোমাদের মে জ্ঞানময় সত্যাক্কৃতি, 

অপরের তাহ অপরিজ্ঞেয় হউক । সৎ ও অপং এই ছুইরের সারস্বূপে তোমরা 

অধিষ্ঠিত থাক । ৪৩ । এই সংসারভূমি স্পর্শ না করিয়। তোমরা আকাশ-কোষবৎ 

নির্শাল হইয়া থাক । বাহার! মত্যপত্যই জ্ঞানী, তীহার। এইবূপই হন। যাহা 

প্রয়োজনীয় নিত) কর্মঃ তাহাই মাত তাহারা সম্পাদন করেন। তীাহার। ইচ্ছা 

করিয়। কোথাও গমন করেন না বা কোথাও থ।কেন না| স্বীয় অবশ্তকর্তব্য 

থে কায যখন উপস্থিত হয়ঃ কেবল তাহারই অগ্থরোধে দেটুকু গতিবিধি করা 
কর্তব্য। মাত্র তাঁহাই তাহার! করিয়। থাকেন । ৭৪-৪৫ 

ছে সভ্যবৃন্দ! তোমরা! সব বিপঙ্জন কর) করিয়। প্রশান্তচিত্তে বিরলে 

দমাধিমপ অবস্থায় চিত্রার্পিত পুভতলিকাবৎ অধিষ্ঠিত হও। কি সমাধি অবস্থা) 
কি ব্যবহারদশা, ষখনই হউক, পুরুষ শাস্মজ্জান লাভ করিলেই তৎসকাশে এ 

জগৎ স্বপ্ন বা নক্বল্প-নগরবৎ বোঁধ হয় এবং ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণই অন্তমিত হইয়া 
ষায়। পরে যোগী যে পময় আত্মপাক্ষাৎ্কার প্রাপ্ত হন, তখন চ্ষুম্মান্ লোকের 
জ্ঞানের হায় তিনি প্রত্যক্ষতই পূর্ণানীন্ন অনুভব করিতে থাকেন। ৪৬ ৪৭ 

মুঢ় ব্যক্তি কয়েক! মোদ্ষে্ গযোগী কথ। শুনে আর যুর্খদিগের নিকট বলিয়। 
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বেড়ায় যে, আমি তত্বজ্ঞ হ্ইয়াছি। এই বলিয়া! সে তাঁহাদের নিকট মোক্ষের 
কথা কীর্ভন করিতে থাকে | তাহার এ মোক্ষ-বিষয়ক কথা অন্ধ-কৃত রূপবর্ণনের 

ন্যায়ই হয় এবং অন্তরে সে মান ও অপমাঁনাদি ভোগ করিতে থাকে । তাহার 
ভাগ্যে প্রকৃত তত্বঙ্গানীর স্তাঁয় শাস্তিস্খলীভ কখনই ঘটে না। এরূপও কোন 

কোন যুঢ় লৌক আছে, সে তাঁহাঁরই উপদেশকে জ্ঞানগর্ভ মনে করিস তাহাতেই 

আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করে। বস্তুগত্য! সে কৃতার্থ হয় না? কিন্ত মুর্খতার 

বশেই মনে করে যে, আমি বুঝি কৃতকৃত্য হইলাম । পরে এমন হয় যে, কিছুদিন গত 
হলেই মে এঁ অন্ঞলোকের উপদেশানুযায়ী ফল না পাইন! নিজে ষে প্রকৃত কৃতার্থ 

হইতে পারে নাই, তাহাই তখন বুঝিতে পারে । ফলতঃ মুঢ় ব্যক্তিরা যে 

উপদেশ দেয়, তাহাতে লোকে কেনই ব। কৃতার্থন্মন্ত হইবে? তাহাদের উপদেশ 

কল্পিত পদার্থ মাত্র; যাহ] কল্পিত, পণ্ডিতের! তাঁহাকে উপায়মধ্যেই গণ্য করেন 
না। কারণ, তাহাতে ফল এইরূপ দাড়ায় যে, মুহুর্তমধো ভাবাভাব ভ্রম-জনিত 

দুঃখ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই জগৎকে ভ্রাস্তিবং বোধ করিয়। সমস্ত বিষয়- 

বাঁসন। পরিত্যাগ করত সমাহিতভাঁবে যে অবস্থিতি, তাহাকেই নির্বাণ 

বলিয়া পঞ্ডিতের! নির্দেশ করেন । ৪৮-৫১ 

হেরাম! আমি তোমাকে এত কাল যাবৎ যাহ! যাহা বলিক। আপিলাম, এ 

সমস্ত যদি তুমি উপকথাবৎ কল্পিত মনে কর) তাহা হইলে চিৎ-সলিলের মন্ধীনই 

পাইবে না; পুরৌভাগে কেবল অনন্ত বিস্তৃত জগত্মরীচিকাই বিরাজমান 

দেখিবে । যদি একাগ্রতাঁর সঙ্গে মত্প্রদত্ত উপদেশ শুনিয়া যথার্থজ্ঞীনে প্রত্যক্ 

দৃষ্টিযোগে অভ্ডেয় নিষনুষ জ্ঞান্বরূপের পাক্ষীৎকাঁর লাভ করিতে পার, তাহা হইলে 
তোমার সম্যক্ নির্বাণলাঁভ হইবে । ৫২। জন্মান্ধ ব্যক্তিকে কেবল পরোপদেশের 

উপর নির্ভর করিয়াই জ্ঞানার্জন করিতে হয়) কিন্তু এঁ জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞানই নহে 

কারণ, যাহ] প্রত্যক্ষ পদার্থ, তাহ] যদি পরোক্ষরূপে জ্ঞান করা হয়, তবে তাহাকে 

জ্ঞান না বলিয়া ভ্রমই বলিতে হয়; অতএব তুমি তদ্রপ জ্ঞানে হতাঁদর হইয়া 
যেরূপে সেই অব্যয় পরম পদের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইতে পার, তাহারই জন্য 

য্উবান্ হও । যাহা সেই অনািঃ অনন্তঃ উদ্তব-নিরোধ-রহিত জ্ঞান, তুমি স্বয়ংই 

সেই জ্ঞানস্বরূপ হও। এই জ্ঞানস্বরূপে অর্থিষ্ঠানই মোক্ষ। ৫৩ 

ছ্িচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥ 

চি 



ব্রিচত্বারিংশ সর্গ | 

বণিষ্ঠ বলিলেন, হে রাঁম! যখন ব্রহ্গতন্ব বিধিত হওয়া যাঁয়। তখন 

জগৎ, কি অহস্তাঁ, কি অখিল ভোগ্য পদার্থ-সকলই অলীক হইয়া! পড়ে। যুর্খ 
ব্যক্তির! ভোক্তা এবং ভোগ্য এই দুইয়ের পরম্পর নশ্বন্ধ অনুভব করিয়া মোহ 

নিবন্ধন যে ভোক্তা, তাহাকেই অন্ুভবকর্ঠরূপে আত্মা বলিয়া থাকে; কিন্ত 

প্রকৃত জ্ঞানে উহা আশ্মা হইতে পারে না। কারণ, ভোক্তা আত্মা নহেন; 

পরন্ত ব্হ্মই আত্মা । ১। যখন বুঝিবে, ভোগজল তৃপ্ডিপ্রদ হইতেছে না, তখনই 

জাঁনিবে-ভোমাঁর অজ্ঞ।নজর বিদুরিত হইয়াছে? জ্ঞানের উদয়ে অন্তঃকরণ নি 

হইয়াছে । ২। বাচ্য বাঁক ত্রান্তির বিষয় লইয়া অনুশীলন করিলে কিছুই ফলোদয় 
নাই। যাহ প্রকৃতই নির্বাণ) তাহাতে “অহংক্ঞানের সত্তা একান্তই অসম্ভব। 

স্থতরাঁং বাঁচা-বাঁচক ছাড়িয়া সেই নির্ধাণেরই চিন্তা করা কর্তব্য । ৩। যে সমস্ত 

দ্রব্য স্বপ্ে দৃষ্ট হয়, তাহা স্বপ্ন বলিয়া! বুঝিলে যেরূপ স্বখপ্রদ হইতে পারে না 

অধিক কি, তাহার অগ্তিত্বই যেরূপ খাকে না, তদ্ধপ পরমার্থস্বরূপের জ্ঞান হইলেও 

এই “অহংজ্ঞান ও জগৎ আর রুচিকর হয় ন1) উহ! মলীক পদার্থ বলিয়াই প্রতি- 

পন্ন হইয়। থাকে | ৪ 

মায়াবী ষক্ষ যেরূপ স্বাঁধিষ্ঠান-বৃক্ষোপরি মায়ার প্রভাবে অলীক আত্মীয়, 

স্বজন ও ভবনাঁদি প্রত্যক্ষ করে, জীবের এই সংপারদর্শন তদ্রপই । ৫। 

যক্ষ ও যক্ষপুরী ভ্রীন্তিশেই কল্পিত; স্ৃশ্রাঁং কল্পনাকারীর নিকট সত্য 

বলিয়। প্রতিপন্ন হইলেও ডহারা প্রকৃতপক্ষে অলীকমাত্র। এই প্রকার এই 

জগৎ ও অহস্তীবও অলীক | ৬। অন্ধকারময় নিরাবরণ প্রান্তরে ভ্রমবশেই যক্ষা 

কৃতি দুষ্ট হয়। এইরূপে অন্ঞানবশেই আবরণহীন অনন্ত বিস্তৃত পরমপণে 

চতুর্দশ ভূবনগত চ$দ্বশধ্ধি জীব প্রতিভাত হইতে থাকে । ৭। ভ্রান্তির বলেই 

যক্ষারার পরিদৃষ্ট হয়। এ তত্ব যখন হৃদরঙ্গম কর| যায়; তখন আর যক্ষ দৃ্ 
'হয় না, তাহা মিথ) পদার্থ বলিয়াই বৌঁধ ইয়। এই দৃষ্টান্ত অনুসারে বল1 যাইতে 

পারে, যখন “অহ্ংজ্ঞানকে ভ্রান্তি বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তখন চিভ্তও সেই 
যথাযথ চিতস্বরূপে পরিণত হইয়া থাকে । ৮ 

হেরাম! তুমি কল্পনাকে বিনর্জন কর) যাবতীয় ইচ্ছা হইতে নিবৃত 

হও) আদান ও র্িজ্জনবে) ত্যাগ কর) এইরূপে দেই শান্ত চিংশ্বরূপে 
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অধিঠিত হও।৯। যদি সম্যকৃপ্রকারে বিবেচনা করিয়া দেখা যায়ঃ তবে 

অথিল দৃশ্তই মিথ্যা হইয়। পড়ে। মুঢ়ু ব্যক্তির ধারণায় বাহ! দৃগ্ত, 

চাঁহ! অবশ্য দ্রষ্টা নহে; কারণ, দ্রষ্টাী সেই একমাত্র বিমল চৈতন্য) সুতরাং বৃথ। 

কেন একট! মিথ্যা দৃশ্তু বস্তকে সবলে দিদ্ধান্তের পথে উপনীত করিতেছ? 
বস্ততঃ দৃশ্ত বস্তুর সম্পূর্ণই অভাব । ১০। যেরূপ বসন্ত খতুর সরদভাঁবই তাৎ- 
কলিক ফল, পুষ্প ও পল্লব অবস্থা প্রাপ্ত হয়ঃ তদ্রূপ একমাত্র স্বপ্ভীব পরিপূর্ণ 

চিংই স্থষ্টিভাবে উপনীত হইয়! থাকে । ৮১ । এই জগৎ বলিয়! যাহ! কিছু গ্রতি- 

শত হইতেছে, ইহ! মাত্র সেই শুদ্ধ চিন্মাত্রেরই অনুভব । ইহাতে দ্িত্ইই ব। 

কি, একতই বাকি |১২। তুমি এতৎসমস্তের প্রতি লক্ষ্য করিও না) কেবল 
নির্দাণ হইয়াই বিরাজমান থাক। নির্বাণ পরমানন্দগ্রদ নন্বনবন-স্বক্ূপঃ 
তুখি সেই আনন্দ-বনে নিঃশক্কচিন্তে অধিষ্ঠিত হও | ৩ 

হে নরমূগগণ ! তোঁমাদিগকেও বলি, তোমরাই বা এই শুন্য স'সার-বনে 

থরিভ্রুমণ করিতেছ কেন? মিথ্যা! আশার আশ্বাসনায় তোমাদের মন যেন 

কলুষিত হয় না, আর সেই অবস্থায় তোমরা যেন এই ভ্রিলোক-মরীচিকাঁ-বারির 

জন্য প্রতারিত হইও ন।; অথবা অন্ধবৎ ব্যাকুলভাবে পথে পথে পরিভ্রমণ করিও 

না। ১৪-০৫। রে মুগবৎ মুদ্ধ নরগণ ! বিষয়ভোগ ঘেন অলীক মরীচিক-বারি ) 

এ জল পাঁন করিয়। বিফলে তোমরা আধু:ক্ষয় করিও না। ১৬। জগৎ গন্ধর্কা- 

নগরবৎ অলীক পদার্থ; ইহার অধিকাঁর প্রাপ্ত হইয়! অনুচিত গর্বে আত্মহারা 

হইয়া থাকিও ন| | তোমাদের মনে যাহ! সুখ বলিয়া] বোঁধ হইতেছেঃ তাহ! 

তো স্বখ নয় ১- তাহা প্রকৃতপক্ষে ছঃখ | কারণ, একবার বুঝিয়] দেখ, সেই 
সুখেই অধঃপাতে যাইতে বমিয়াছ | ১৭। এই জগত ব্রক্ষচৈতন্তরূপ মহাকাশের 

নালিকা-স্বরূপ ) ইহাকে তোমরা আকাশে ভ্রমবশে প্রীত কেশগুচ্ছবৎ স্থির 
করিও । ইহাকে সত্য দ্রব্য বলিয়। কদাঁচ মনে স্থান দিও না। এই সকলের 
প্রতি নেত্রপাত করিও না) ন1 করিয়। যাহ] যণার্থন্বরূপ, তাঁহাতেই পরিণত 

হইয়] সুখে অধিষ্ঠিত থাক । ১৮ 

হে মানবগণ ! এ সংসার যেন গর্ভশয্যা ; এখীনে তোমর] শয়ন করিও না। 

কারণ, এই গর্ভশধ্যায় যাহার? শয়ন করিয়! আছে, পেই সমস্ত মানবশরীর বাঁযু- 
চালনায় পত্রপতিত হিম-বিন্দুর স্তাঁয় ক্ষণবিধবংসী হইয়াই রহিয়াছে । অতএব 
দেখিও, তোমরাও যেন ভ্রান্তিবশে প্র প্রকান্ত দশ! প্রাপ্ত হইও না। ১৯। যাহ! 

আর্দি-অন্তহীন অখণ্স্বভাঁব, তাহাতেই তোমর! অধিষ্টিত মাক । অস্বাভাবিক 
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শ্ত দ্র “দশাঁয় পতিত হইও না। ২০। 'সংদাঁর মূর্খ ব্যক্তির কাছেই প্রতী়- 

মান; প্রকৃতপক্ষে উহ! অদৎ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এ সংসারের সমস্তই 

অবিষ্্মান ? যাহ! পরিশেষে বিছ্যমানঃ তাহা নাম-রূপ-বিবর্জিত | ২১ 

হে রামচন্দ্র! প্রবলপরাক্রমশাঁলী সিংহের ন্ায় তুমি তৃষ্ধারূপ লৌহশৃঙ্খল 

ছেদন করিয়।৷ সংসাঁর-পিঞ্ঁর ভেন করত সুখে সর্ৰবোপরি বিচরণ করিতে 

থাক। ২২। “অহং “মম” এইরূপ ভ্রান্তির নিবৃত্তিই মোক্ষ নামে নির্দিষ্ট । শ্রী 

মোক্ষই যোগীর আম্মসত্তা । উহাই চরম বাঁনাবিরতি। যে বান্তি 'ভব-মার্গে 
ঘুরিয়া ঘুরিয়া একান্ত পরিশ্রীন্ত হইয়া পড়ে, উহা! তাহারই বিশ্রীমস্থান। এ 
স্থানে প্রবিষ্ট হইলে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ-যাঁতনা আর কাচ ভোগ করিতে 
হয় না। এই জগদ্বস্ত বড়ই বিচিত্র ; এখানে মুঢ় ব্যক্তি যাহা! পায়, জ্ঞানী লোঁক 
তাহা প্রাণ্ড হন ন|। ফলে মূর্ধের প্রাপ্য অনস্ত ষাঁতনা, জ্ঞানীর উহা! প্রাপ্য 
শহে। আবার জ্ঞানী যাহা প্রাপ্ত হন, মূর্খ তাহা পাইতে পারে না।- জ্ঞানীর 
প্রাপ্য পরমানন্দ? মূর্খের তাহা নহে। ২৩-২৫ 

গ্দী ও গৌদাবরী ইত্যাদি বিবিধ জলমূত্তি নদী যখন মহাপাঁগরে 
মিলিয়া একত্ব লাঁভ করেঃ তখন আর তাহাদের পার্থক্য যেমন বোধ হয় 
নাঃ তন্দ্রপ ভ্রমের যখন প্রশাস্তি ঘটে, তখন এই জগগ্ভাবও পরমব্রন্গে 
মিশিয়। গিয়। অপৃষ্ত হয়, আর সে ভাব প্রাপ্ত হওয়া যাঁয় না। ২৬-২৭। 
অগ্নি-দগ্ধ ভৃণভস্ম যেরূপ বাতাসে মিশিয়। অদৃশ্ত হয়, তদ্রপ ঘিনি স্বীয় 
স্বভাবে লব্ববিশ্রাম সাধু পুরুষ, তৎসকাশে এই জগৎ অবৃষ্ত হইয়া যাঁয়। ২৮। 
যাহা নির্বিকল্প, স্বপ্রকাশ ও নিরতিশয় আনন্দ, তাহাই ব্রক্মশব্ধের মুখ্য 
অর্থ। এই পরিবর্তনন্বভাৰ জগৎকে উহার মুখ্য অর্থ বলিয়া নিরূপণ 
করা হয়না । জগৎশব্দের যাহ! মুখ্য অর্থ, তাহা এ ব্রহ্মশব্ধ দ্বার! প্রতিপাঁদন 
করা কদাচ সমুচিত নহে। কারণ, যাহ! গতি ও পরিবর্তন-স্বভাঁব, জগত্শবের 
প্রকৃতি প্রত্যয়গত অর্থ তাহাই । যাহা সর্বব্যাপী অন্ত অপরিচ্ছিন্ন, তাহাই 
র্মশূৰের প্রক্কতিপ্রতায়গত অর্থ। উহা সেই নিরতিশয় আনন্দই) তদৃভিগ 
আর কিছুই নহে। এই প্রপঞ্চ নিতান্ত অজ্ঞ বালকের কাঁছে যে তাবে উপলন্ি 
হয়»-তাহার নিকট যেরূপ এ ব্রহ্মাণ্ডের আত্মপর ভেদাভেদ কিছুই অনুভূত হয় 
না, তত্বজ্তানের নিকট এই জগতপ্রপঞ্চের অনুভূতি তদ্রপই হইয়া থাকে । তিনিও 
বালব দকলই সমান দেখেন । ২৯-০ 

যাহা স্বভূতেরা রাত্রিঃ .তাহীতে সংযমী জাগ্রৎ থাকেন, আর যাহাতে 
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সর্বতৃত জাগ্রৎ, আত্মজ্ঞ ব্যক্তির তাহাই রাত্রি। ফলে অজ্ররের কাছে 

আত্মতত্ব অজ্ঞানান্ধকাঁরণবৃত; অজ্ঞ তাহাতে নিদ্রিতবৎ সংস্থিত। কিন্ত 

যোগিবৃন্দ দেই আত্মতত্বেই জাগ্রদ্ভাবে বিরাজ করেন। মৃঢ়গণের 

সকাঁশে ইন্দরিয়গ্রাহা শবাঁদি বিষন্ন সকল জাগ্রং বলিয়া অনুমিত; যিনি 

তত্বজ্ঞানী, তত্সকাশে এসকল চিত্রিত দ্রব্বৎ বিরাজিত রহিলেও তিনি 

ভাহা দেখিয়াও দেখেন না । ৩১-৩২। জন্মান্ধ ব্ক্তির নিকট চক্ষুরিন্দ্িয়- 

গ্রাহা বিষয় সকল যে ভাঁবে উপলব্ধ হয়, তত্বজ্ঞানীর নিকট এ জগৎ তদ্রপই 
অনুমিত হইয়া থাকে । চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় ন! বলিয়া সে সকল ভ্রান্তিবৎ অসৎ 

বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়। থাকে । এজগৎ অক্ঞদিগেরই ; ত1হাদেরই ইহা ছুঃখ- 

গ্রদ বলিয়া প্রথিত। প্রবুদ্ধ ব্যক্তির সহিত ইহার কোনই সংশ্রব নাই। স্বপ্নে 
যে সুখভোগ দৃষ্ট হয়, তাহা স্বপ্নরূপে জ্ঞান হইলে আর যেরূপ সুখের বিষয় বলিয়া 

ণোঁধ হয় না, তদ্রুপ এ জগৎও প্রবুদ্ধ বাক্তির সন্তোষপ্রদ নহে। তৎসদূশ 

বাক্তির বিভাগক্ঞান নাই, কৌথাও বিরোধ নাই । তাহার অন্তর নিয়ত শীস্তি- 

সুখে পরিত্বপ্ত | ৩৩-৩৫। তত্বগ্তানী লোকের মন বিষয়ভোগের দিকে সমাৃষ্ট 

হইলেও পরক্ষণেই ধ্যান বিনাঁও সম্নভাবে অবস্থিত হইতে পারে । ৩৬ 

দেখ, জলের গতি যেরূপ নিম়।ভিমুখী, তদ্রুপ তত্বঙ্গানীর চিত্তগতি পরব্রদ্ষের 

[দিকেই সমাক্ৃষ্ট রহে; পরব্রদ্গেরই ধ্যানে নিরত থাকে । তত্বজ্ঞানী যদি স্বীয় চিত্ত- 

গতি প্রত্যাবৃত্ত করাইয়] পুনর্বার ছাড়িয়া দেন, তবে তাহা পরর্রহ্মেরই ধ্যানের 

দিকে ম্বতঃ নমাকষ্ট হয়। এ স্থলে এরূপ একট! পূর্বপক্ষ উথাপিত হইতে পারে যে, 

তন্বজ্ঞান উদ্দিত হইলে বাহ্বস্থ-জ্ঞানেরই বাধঘটন। হয়, তাহাতে বহিরিক্ট্িয়- 

ক্রিয়াই নিরুদ্ধ হওয়া! সম্ভবপর; মন অন্তরিক্রিয়_-তাহার ক্রিয়া কি প্রকারে 

নিরুদ্ধ হইবে? একথার উত্তর এই যে, এ মনও বাঁহ্পদার্থ ব্যতীত আর 

কিছুই নহে। কারণ, বাহৃপদার্ঘ লইয়াই মনের সত্তা; তাঁহাতেই মনের রঞ্জন ) 

মনই বাহৃপদার্থ বলিয়! খ্যাত। সমুদ্র হইতে সাধারণ জলাঁশয়টি যাবৎ সমস্ত 
জলাধারের জল যদি এক হুইয়! মিলিয়! যায়, তাহা হইলে দকলই যেরূপ একই 
জলম্বরূপে প্রতীয়মান হয়ঃ তদ্রপ কি বাহ্, কি আত্যন্তর, সকল পদার্থই এক 
সেই মনোরপেই প্রতিভাত হইয়া থাকে । ৩৭-৩৯। একমাত্র মনই বাহাপদার্থের 

আকারে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। জল ও জলতরঙ্গ এই উভগ্বের যেরূপ বাস্তবিক 
ভেদ কিছুই নাই, তত্রপ কি বাহবস্ত, কি আত্তর বস্ত, মন তৎসমস্ত হইতে 
কিছুমাত্র স্বতন্ত্র নহে। ৪০1 বাধু ওস্পন্দ এতছুভয়ের মধ্য যদি একের শাস্তি 
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হয়, তবে তৎসঙ্গে অন্ঠটিরও সেনূপ স্বতই শাস্তি হইয়] যায়, তদ্রপ এ মন ও বাহা 

পদার্থ এই উভয়ের একের অভাবে অন্যের অভাব শ্বতই ঘটিয়] থাকে। এমন 
পরমার্থ-পদণর্থের নিকট অত্যন্ত অপার ; উহার এবং বাহৃপদার্থের মধ্যে একের 

যদি শান্তি হইল, তবে অপরটির শান্তি জন্ঠ কিছুমাত্র আর়াদম্বীকার করিতে 

হয় না। ৪১ 

বস্ততঃ দৃপ্ত পদার্থ ও মন একই; তাই একের অপায়ে অন্টের অপায় 
স্থনিশ্চিত। সুতরাং যখন নষ্ট হইখার হয়, তখন উভয়ই নষ্ট হইয়] যাঁয়। 

ব্র্গতত্বজ্ঞ ব্যক্তি কদাঁচ সম্কক্পমর্র অর্থের বাসন! করিবেন না; এবং সে জন্য কোন 

যত্বও করিবেন না । ৪২ বখন ত্রঙ্গতত্ব বিদিত হওয়া যায়ঃ তখন এ অর্থ এবং 

মন আপন। হইতেই বিনষ্ট হয়। যেবপ স্বপ্ৃষ্ট ব্যা-বিনাশ, তদ্রূপ এ অর্থ এবং 
মনোনাশও অনষ্ট পদার্ঘেরই বিনাশ হিন্ন আর কিছুই নহে। ফল কথা এই যে, 
আদৌ যাহার অস্তিত্ব অবিগ্ভম|ন, তাহাঁর নাশ তে| ব্রৈকালিক দিদ্ধ। তবে যে 
মধ্যে মধ্যে তাহার অস্তিত্ব, সেটা কেবল ভমমাঁতর । মনে কর, অন্ধকাঁর যামিনী; 
পথের পার্থে একট! মৃৎপুস্তলিকা অবস্থিত। এই সময় এক ব্যক্তি দেই পথ 
দিয়! চলিয়াছে। পথে যে পুন্তলিক। আছে, সে তাহা অবগত নহে। সে 
ভাঁবিল,_এ্ী বুঝি একট। দস্্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই ভাবিয়াই তাহার ভয় 
হইল। পরে সাঁহদ করিয়! দন্ত্যজ্ঞানে তাহাকে প্রহারার্থ ধাবমান হইল; 
কিন্তু পরক্ষণেই যখন সেই লোক বুঝিল যে, উহা একটা! মৃৎপুত্তলিকা মাত্র, তখন 
আর তৎপ্রতি তাহার শক্রতা ব1 ভীতি রহিল ন1। পর মৃৎপুত্তলিক। তাহার 
নিকট যেন যথার্থরূপেই প্রকাঁশ পাইল। এইরূপ ঘটনার সহিত তলন। করিয়। 
বলিতে পারা ধায় যে, এই যেবাহা প্রপঞ্চ ও মন, ইহারা তত্বজ্ঞানীর কাছে 
যথাযথ ব্রন্গস্বর্ূপেই পর্যবপিত হইয়! থাকে । এই সমগ্র প্রপঞ্চের ভোক্তা বলিতে 
একমাত্র অজ্ঞ ব্যক্তিকেই বুঝাঁয়। কিন্ত তত্বজ্ঞানীর নিকট ইহা পরমার্থ চিদা- 
নন্দময় ব্রন্মরপেই পর্যযবসিত। -৩-৪৫ 

মনু কর, কোন গৃহে ছুইটি লোক আছে। তন্মধ্যে এক জন জাগ্রং, 
অন্ত জন নিদ্রিত। উহাদের মধ্যে নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্ন দেখিলে জাঁগ্রং 
ব্যক্তি যেরূপ সে স্বপ্ন দেখিতে পায় না, অথবা বালকের কাছে প্রতীয়- 
মান ষক্ষ যেরূপ তাহারই নিকটস্থ প্রবীণ ব্যক্তির দৃষ্টিতে পতিত হয় না, 
তদ্রপ অজ্ঞের বোধে পরিজ্ঞায়মান এঞ্গৎ তত্বজ্ঞানীর কাছে মিথ্যা বলিয়াই 
অবধারিত হয়। ৪৬। অজ্ঞ ব্যক্তি তত্বজ্তকে অজ্ঞ বলিয়া বিবেচনা, করে? কিন্ত 



নির্বাণ প্রকঃণ ১৫১ 

তীহাঁদের সেই মূর্খতীমুলক ধারণ বন্ধযার সম্তানদন্ততি-ভীবনাঁবৎ নিতান্তই যুক্তি- 

বিরুদ্দ। তন্বঞ্জেরা মনে করেন, সকলই জ্ঞানস্বূপ। সৃষ্টির অভ্যন্তরে যে 

অনাদি অনন্ত নির্বিকার জ্ঞান) তাহাই তাহাদের নিকট সত্য বলিয়া স্থিরীরুত। 

৪ জ্ঞানের অভ্যন্তরে কোন মন:কল্পিত বস্ত নাই, কো!ন বিভাগ বা অস্ত 

নাই । ৪৭-৪৮। মন ওবুদ্ধিরূপ তরঙ্গের তাড়নায় নির্মল জ্ঞানজলই আকুল 

হইয়া পড়ে। প্রকৃতপক্ষে বিচার করিয়া! দেখিলে বাহ প্রপঞ্চ ও মন সম্পূর্ণ 
অনন্তব হইয়1 পড়ে । বলিতে কি, ইহার কোথাও সত্/ আছে, এরূপও তখন 

বিবেচনা হয় ন| | ৪৯। বৃথ| এই জগতত্রাস্তি; ইহার অর্থ কিছুই নাই। শরতের 
বিশুদ্ধ সুনিম্ল জ্যোতি নির্দল, আকাশ ব্যাপিয়াই বিরাঁজম]ন থাকে । এপ 

্চ্ছস্বভাব পরম চিদ্াকাঁশই তোমার অবলম্বন হউক । ৫০ 

হে রাম! জাগ্রত, স্বপ্ন ও স্ুযুপ্তিঃ এই অবস্থাত্রয়েই নিখিল জেয প্রপঞ্চ বিভিন্ন 

ভাব প্রাপ্ত হইয়! থাকে । তুমি এ মস্ত বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন প্রপঞ্চ ত্যাগ 

করত ভূজগাধ্যাস বিহীন রজ্জুবং আপন অনীময় স্বভাবেই বিরীজ কর । একমাত্র 
বুদ্ধবৃত্তিই যাবতীয় বাছ ও আভ্যন্তর প্রপঞ্চভাঁব ধারণ করে জাঁনিবে । ৫১-৫২ 

এই ব্যাপারের সঙ্গে একটিমাত্র ক্ষুদ্র বীজের শাখা-ফলাদিময় বিশাল 

বক্ষভাব ধারণের দৃষ্টান্ত দেওয়! যাইতে পারে। স্বতরাং বল দেখি, মন ও 
প্রপঞ্চের স্বতন্ত্র সন্ত! কোথায়? জ্ঞেয় পদার্থের অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে যখন অলীক; 

তখন একমাত্র জ্ঞানই অনন্ত পদঃ ইহাই ত্য । ৫৩। এ অনন্ত পদই স্বপ্রকাশ 
বহ্মতন্ব বলিয়া নিরূপিত। উহা ভেদপ্রপঞ্চের অভীত। মনোবৃত্তিই বাহ 

প্রপঞ্চাকারে প্রতিভাত । কিন্তু ্ ষে প্রতীতি, উহা ব্রহ্মতত্বের অভা বজ্ঞানরূপ 
ভ্রান্তি মাত্র । ফল কথা, মনই বাহাপদার্থরূপে পর্যবসিত হয়। যিনি সর্বময় 

চিদাস্মাঃ মন তাহারই অভাবাম্মক ভ্রম । মনের বাস্তব হেতু কিছুই নাই। এই সমগ্র 
বাহ্ প্রপঞ্চ অলীক বটে; কিন্তু ভ্রান্তির এমনই শক্তি যে, তাহা রই জন্ত এ সকল 

স্ডাবান্ বলিয়! বোধ হয়। মন বাহ প্রপঞ্চাকারে পরিস্ফুরিত ; বিনা কারণেই 

ইহারও স্কুরণ হয়৷ ৫৪-৫৬ | বেরূপ শড়িদ্বিক1শ, তজ্রপ এ মন ক্ষণস্থির |, এই 
মনঃন্বরূপেই তুমিও এ সংসারে বিচরণ করিতেছ। ৫৯ | নিজের প্রত স্বভাব কিঃ 

তাহ! যদি একবার জানিতে পার, তাহা হইলে আর এখানে ভ্রমণ করিতে 

হইবে না) তোমার সংসারভ্রমও দূর ইইয়া যাইবে । আত্মজ্ঞানের উদয় হইলেই 
মনঃকল্িত সংসার বিলীন হইয়া যাঁয়। ৫৮৪ 

শুক্তিকায় রজততভ্রান্তিবং অলীক ভ্রমে পতিত হ্ইষ্টাই লোকে অনর্থক 



১৫২ ষেঁগবাঁশিষ্ট-মহারমায়ণ 

ক্লেশ পাইয়া থাকে। তবগ্র/নের অভয় হইলে এ ভ্রধ আর তিঠিতে _-] 
পারে না। তখন এই সংসারের অস্তিত্বও ঘুচিয়! যায়। ৫৯। নির্বাণ বন্ধ 

হইতে £আমি ইত্যাকার স্বভন্্র সত! স্বীকার করাই মরীচিকাঁজলে 

্রাস্তি। এই ভ্রান্তি কেবল ছ্ুঃখেরই কারণ হয়। কেন না, জীব অহংজ্ঞানরূপে 
বঞ্চিত হইয়া অশেষ কেশে পতিত হইয়া থাকে । নিজ ভ্রান্তি বশেই জীব 

এইরূপ কষ্ট ভোগ করে। ৬০। যখন আত্মজ্ঞান জন্মেঃ তখন আর “অহ্ং" 

জ্ঞান বিদ্ভমান থাকে না। কারণ, স্থষ্টির আদিতে ব্রহ্ম আপনাকে ক্জ্য 

পদ্ার্থরূপে জ্ঞান করেন, পরে সর্বজ্ঞ হিরণাগভরূপে স্বীয় স্কল্লাজুপারে সমস্ত 

বাহাত্যন্তর প্রপঞ্চরূপ প্রাপ্ত হইয়ীছেন। ৬৯। ইহাতে তীহার স্বন্বরূপের হানি 

কিছুই ঘটে নাই। তিনি পূর্বেও যেমন, এখনও তেমনই আছেন। জলের 

তরঙ্গভাঁব প্রাপ্ত হওয়ার স্ায় তিনি এই জগন্ভাৰ উপগত হইয়াছেন, আমুলশাখা 

সমস্ত তরুর সত্তা যেমন এক, ফলে বৃক্ষের মুলশাখাদি পৃথক পৃথক অবয়বের 

পৃথক্ পৃথক্ সন্তা যেমন স্বাকার কর] হয় না, তদ্রপ একই সত্তা জ্ঞাতা, জ্ঞান ও 

জ্েয়াত্সক ; এই একমাত্র সত্তাই এ ব্রহ্ধীণ্ডে নির্বিকারভাবে বিরাজমান। এ 

সতত মাত্র জ্ঞানেরই সর্ভ1।॥ একই গগন যেরূপ লক্ষ লক্ষ যৌজনব্যাপী হইয়া 

প্রকাশ পায়, তদ্রপ একমাত্র জ্ঞানই সর্বব্যাপী অথণগ্ডাকারে বিরাজমান রহি- 

ছে । ৬২-৬৩ | জ্ঞাত|) জ্ঞেয়। জ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় অবস্থায় একমাত্র জ্ীনই 

একইভাবে নির্দলাকারে প্রকাঁশমান । ঘ্ৃতাদি দ্রববস্ত বেরূপ ঘনীভাব ধারণ 

করে, তদ্রপ ব্রহ্মচৈতন্তই চেত্যভাব প্রাপ্ত হইয়া নিজেকে চিত্তাকারে পর্যযবধিত 

করিয়। থাকেন। দেশ-কাঁলাদি উপস্থিত না থাকিলেও নিজ বোধরূপ তত্র 

অজ্ঞানতা নিধদ্ধনই এ আয্ব। চেত্যভাব প্রাপ্ত হন। ৬৪-৬৬। বস্ততঃ যদ্দি শ্রুতি- 

প্রদর্শিত যুক্তির অনুশীলন করা যায়, তাহা হইলে এঁ আত্ম! যে একমাত্র জ্ঞান- 

স্বূপেই বিরাজমান, ইহাই প্রতিপাদিত হয়। চিদাআ। পরম পরিশুদ্ধ। 

তাহাতে কদাঁচ অজ্ঞান অবস্থিত হইতে পারে না) ইহ! ঞ্রুব সত্য ; কিন্ত তথাপি 

মূঢগণকে বুঝাইবার জন্যই তাহাতে অজ্ঞন-কল্পনা করিতে হয়। ৬৭। এই হেতু 
বলা যায়, যখন তত্বজ্ঞানের অভ্যুদয় হয়ঃ তখন মহাত্মা যোগী ব্যক্তিরা অক্ঞানের 

লয়ে স্বীয় আত্মীতেই গলিত হইয়। যান। ফলে তাঁহার! যার-পর-নাই আনন্দ- 

ময় ব্রক্মতভাবে পরিপূর্ণ হইয়া থাঁকেন। তখন তাহাদের ভ্রম বিদুরিত হয়। 
তাহারা নিরন্তর সমাধি-নিমগ্র হইয়াই কাঁলযাপন করেন । ৬৮ 

ত্রিচতারিংশ সূর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৩॥ 



চতুশ্ত্বারিংশ সর্গ 

শ্রীরাম কহিলেন, হে মুনিশ্ে্ঠ ! সমাধি-বৃক্ষের প্রাছর্ভাব কি প্রকারে, 

চাহার পত্র কাণ্ড ও শাখা-পুষ্প।দির প্রসার দ্বারা পরিবৃদ্ধি কি প্রকারে, 

ভংকণ্ঘক বিবেকী ব্যক্তির উপজীবনরূপ ফলধারণ কি প্রকারে এবং সে চিত্ত- 
মগকে ছায়া দান করিয়] তদীয় শ্রমাপনয়নে সমর্থ কি প্রকারে, ভাহ! মৎ্সকাশে 

বশদ করিয়া প্রকাশ করুন । ১ 
বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! তুমি সমাধি-বৃক্ষের কথ] জিজ্ঞাঁপ! করিয়াছ, এ 

নর আশ্রিত হওয়া সকলেরই কর্তন্য। উহা অত্যন্ত উন্নত এবং ফল-কুহ্ুমাদি 
ঘরা শোভিত। উহার ছায়ায় যদি উপবিষ্ট হওয়| যায়, বে সকল শ্রান্তির 

অবসান হর । বিবেকী মন্ুষ্যমগ্লীরপ অরণ্যই এ সমাধি-বৃক্ষের উদ্তবস্থান। 
শুন এ বৃক্ষ-সম্বন্ধীয় আগ্ভোপাস্ত যাবতীয় ঘটন। ত্বসকাশে বর্ণন করিতেছি, 
কমি অবহিত হইয়া] আকর্ণন কর । ২ 

এই সংসারারণ্য বহুবিধ ক্লেশের আঁকর ; এখানে বহু ক্লেশপরম্পর1 ভোগ 

করিয়। কাঁগরও কাহারও ইহার প্রতি বিরাগ উৎপন্ন হয়, কিংবা প্রাক্তন শুভা- 
ৃষ্টের ফলে ম্বতই এতত্প্রাতি কেহ কেহ বিরাগবান্ হইয়। থাঁকে। সংসারের 

প্রতি বিরাঁগকেই পণ্ডিতের! সমাধি-বৃক্ষের বীজ বলিয়া বর্ণন করেন | ৩। যাহ! 

প্রাক্তন শুভকর্রূপ হল দ্বার কধিত, পুণ্যরূপ জলযোঁগে সদা সিক্ত এবং নিশ্বাস- 
বাুব অবাধ সঞ্চারে সুপরিষ্কৃত, তাদৃশ উদ্ুক্ত চিন্তকেই বুধমণ্ডলী এ দমাধি-বৃক্ষের 

নৎপন্তিভূমি বলিয়। নির্দেশ করেন। ৪। সংসার-বৈরাগ্যই সমাধিবীজ; উহা 
ধবেকিবাক্তিরূপ বনমধ্যস্থ পবিত্র চিনত্তক্ষেত্রে গিয়। নিজ হইতেই নিপতিত হয । 

বিবেকীর চিত্ত-ক্ষেত্রে ষখন এ সমাধি-বীজ পতিত হইবে, তখন তিনি উহাতে 
অখিন্নলাবে সমত্রে সি্ধ স্বচ্ছ অযৃততুল্য মধুর শীতল সৎদঙ্গ ও অধ্যাত্মশান্ত্রে 
অগ্ুণালনরূপ জল সেক করিতে খাঁকিবেন। এ জলই সংসাঁর-রোগের শাস্িকর, 
£ভ্রমার সুধাঁসম সুশীতল এবং অতীব উপাদেয় পদার্থ। উহ দ্বারা পরিষেক: 

না করিলে, সমাধি-বীজের অঙ্কুর জন্মিবার সম্ভাবন! নাই। ৫-৮। সংসার- 
বিরতিরূপ ধ্যানবীজ যদি চিত্তক্ষেত্রে পতিত হয়ঃ তবে যাহাতে তাহা নষ্ট 
শ। হয়ঃ নযত্বে সেই ভাবেই রক্ষা করিজে হয়। ৯। তৎকালে দেবছিজ ও 

গুধ্গণের পুজা করিতে হয়) দান করিতে হয়ঃ রোধলোভাদি পরিহার 
খ৩ 
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করিতে হয়, তীর্থভ্রমণ করিতে হয়, ইত্যাদি সকল সংকর্মেরই অনুষ্ঠান 
কর! কর্তব্য। এইবপ উপায় দ্বারা এ বীজের অস্কুর উৎপন্ন হইবে । তখন 

সেই অস্কুর-রক্ষার্থে সম্তোষকে নিথুক্ত করিতে হইবে। সন্তোষ মুদ্িতা- 

নায়ী প্রিক্কার সহচর হইয়া থাকিবে । এ মুদিতা-সহচর সম্তোষই সেই 
অঙ্কুররক্ষায় সমর্থ। ১০-১১। তৎপরে আশা, পুভ্রকলব্রাদির প্রতি আনুরক্তি 

এবং কাম ক্রোধ ও লৌভাদি এই সমস্ত যাহাতে পক্ষিকুলের ন্তায় আপতিত 

হইয়া এ অঙ্কুর না নষ্ট করিয়! ফেলে, তৎপক্ষে বিশেষ যত্তশীল হইতে.হয়'। বস্তুতঃ 

সন্তোষ রক্ষাকর্তা হইয়৷ এ আশ! প্রভৃতি বিহঙ্গকুপকে তাড়াইয়! দ্রিবে। প্রাণায়া- 
মাদি সৎক্রিয়ারূপ সন্মার্ঞানী দ্বারা এ ক্ষেত্রের ধুলিমার্জন! করিতে হইবে) 

বিবেকরূপ আতপ অচিন্তনীয় আলোকজনক; তাহাকে আনিয়! সেই সথাঁধি- 
ক্ষেত্রের অন্ধকার অথবা অজ্ঞানরূপ ছায়! বিদুরিত করিতে হয়। পাঁপরাশি 
যেন মেধবৃন্দ; তাহ! হইতে উহাতে সম্পত্তি ও প্রমদারূপ বজ্রপাত হ্ইয়' 
থাকে । ১২-১৪ | এই জন্ত প্রণবার্থচিন্তায় মগ্ন হইয়া ধৈধ্য) ওদার্য্য, দয়া এবং 
জপ-তপস্তাদি উপায় অবলম্বনসহকারে এ নকল উপদ্রবের শাস্তি কর! 
কর্তব্য। ১: 

এইভাবে যদি লমাধিবীজ রক্ষিত হয়) তাহ! হইলে তাহা হইতে বিবেকনামক 
অতি হুন্দর নবা্ধুরের অভু)দয় হইয়া থাকে । ১৬। বিবেকাক্কুর উদ্দিত হইলে 
ক্রুমে ক্রমে চিত্তভূমি স্থশোভিত হয় এবং পূর্ণচন্রোদয়ে গগনবৎ শৌভা ধারণ 
করে। ৯৭। তৎপরে দেই অন্কুর হইতে দুইটি পত্রের উদ্ভব ঘটে। তাহার একটি 
পত্রের নাম অধ্যাত্মশাস্ত্রের সমালোচনা, অপরটির সীধুসঙ্গ | ১৮। এ ছুইটি 
পত্রশাপী অঙ্কুর ক্রমে ক্রমে বৈরাগ্যরসে পরিষিক্ত হইয়! কাঁগুনাব পরিগ্রহ করে 
এবং ক্রমে ক্রমে উন্নত ও সুদৃঢ় হইয়! ঈীড়ায়। উহার উপর মন্তোষ নামক 
একট! ত্বগাঁবরণ পতিত হয়। ১৯। অতঃপর যখন অধ্যাত্মশাস্ত্রের সিদ্ধীস্তরূপ 
বর্ধাকালের উদয় হয়, তখন তাহ1 ঘন ঘন বৈরাগ্য-জলে পরিধিক্ত হইয়! অত্যন্গ- 
কালমধ্যেই পরিবদ্ধিত লইয়া থাকে । ২, 

এইরূপে অধ্যাত্বশীস্ত্ের অনুশীলন, সাধুজন-সংপর্গ ও বৈরাগ্যরূপ বারিদেক 
বারা যখন এ সমা ধিবৃক্ষ পুষ্ট ও হুদ হইয়া উঠে, ভখন বিষরাসঙ্গ ও রোরূপ 
কপির পরিচালনায় উহ! শিন্দুমাত্রও কম্পিত হয় না ।২১। তৎপরে প্র বিজ্ঞান- 
শোভিত ধ্যান-বৃক্ষ হইতে আত্মতত্রেরপ্রফুরণ, একাঘয় আত্মতত্বেরই সত্যতাজ্ঞান। 
আত্মতত্বস্ব্ূপে অধিষ্ঠান, স্থিরীভাব, নির্বিকল্পভাব, লমতা, শান্ত, মৈত্রী, 

/ 
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করুণা, কাত্তি ও উদারতা এই সরস স্থপ্রমারিত শাখা সকল বিনির্ত 

হতে থাকে । এই সকলই এ দম'ধিবৃক্ষের শাখারূপে প্রকাশ পায়। যখন 
গৃমস্ত শমাদি-গুণরূপ পত্র ও যশোরূপ পুষ্পদমূহ-সমুলসিত শাখাঁজালে জড়িত 
হয়, তখন এঁ সমাধি-বৃক্ষ যোগীর নিকট পারিজাঁত-তরুবৎ পরিশোঁভিত হইয়া 
থাকে । ২২-২৪। 

এইপ্রুকারে এঁ সমাধিবৃক্ষ শাখা, পত্র ও কুস্থুমাঁদি দ্বারা মণ্তিত হইয়া অহরহ 
বপাঁচত হয় এবং সাধক জনকে জ্ঞান-ফল প্রদান করিয়! থাকে | ২৫। যশ, 

শ্মাদি গুণ ও প্রজ্ঞা এই সমস্ত যথাক্রমে এ সমাধি-বৃক্ষের কুনুমগ্ডচ্ছ) পল্লব ও 
মঞ্্রী। বৈরাগ্যরূপ জলপেক করিলেই প্র বৃক্ষ বদ্ধিত হইতে থাকে । ২৬। 
এপ বর্ধার মেঘ, তদ্রপ উহা! সর্ধদিক্ শীতল করিয়া! দেয়। চন্দ্রমা যেরূপ স্ব 
দ্ধ কর বিতরণ করিক্ক! লোকের দৈনিক আতপ তাঁপ দূরীকৃত করেন, খী সমাধি- 
বঙ্গ তদ্ধপ সংসারতাপ প্রশমিত করিয়া থাকে এবং জলধরবৎ নকলকেই উহ 

ান্তিরণ ছায়। বিতরণ করে। যেরূপ বায়ু আকাঁশগত জলদজাল বিতাড়িত 
করিয়া আকাশকে স্বচ্ছ করিয়া তুলে, তদ্ধপ শ্রী সমাধি-বৃক্ষদতত শাস্তিচ্ছায! 
চিন্তমপ নিরাক্কৃত করত মনের নৈর্ধল্যমাঁধন করে। ২৭২৮। কুলপর্বত যেরূপ 

এদ্চাবস্থ(নে অবিচল হইয়া থাকে, ত্র বৃক্ষ তদ্রপ নিজেই পরিবদ্ধিত ও নিজেই 
বনুল হইয়া ুদূঢ়রূপে অবস্থিত হয়। তৎকাঁলে তাহাকে উন্ম,লন করিতে কেহই 
সার্থহয়না। বিবেকরূপ কল্নতরু আপন মস্তকোঁপরি মোঁক্ষফলের স্তবক 

ধরিরা আছে 1২৯ । উহা যখন দিন দিন পরিবদ্ধিত হইয্] উঠে, তখন যোগী 
ব্যক্তির হৃদয়-কানন ছায়াসমাবৃত হইয়া শীতলভাঁব ধাঁরণ করিয়া থাকে। এ 
ছায়ায় যাবতীয় হ্ৃদয়তাপ বিদুরিত হইয়া যায়) হৃদয় ্লিগ্ধ হইয়া উঠে। 
"তখন তুষারণীতল বুদ্ধিবূপ রমণীক্প শাখ| সুবিস্তৃত হয়। ৩-৩১ 

সংসার-প্রান্তরে চির-পরিশ্রাস্ত মনোমুগ সমাধি-বৃক্ষের শীস্তিচ্ছায়ায় বিশ্রাম 

পূর্বক প্রীতি উপলব্ধি করিতে থাকে । মনোমৃগ আজন্ম সংসারারণ্যে পরিভ্রমণ 
করে) তাই সে অতীব পরিশ্রান্ত হইয়| পড়ে । পথে পথে ভ্রমণ করিয়। এ মৃগ.য্ি 
কোন সময়ে স্পথ প্রাপ্ত হয়, তবে বাদিগণের কোলাহল-শ্রবণে ব্যাকুল হইয়! 
তংক্ষণাৎ দে পথ হারাইয়া বিপথে পদার্পণ করে। ৩২। মনোমুগের দেহচর্ম খুলিয়া 
লইবার জন্য কামাদি ব্যাধের] যে দময় উহার অদ্বেষণ করে, তখন এ নির্বোধ 
মনোমুগ দেহরূপ কণ্টকসম্কুল অসার গহনে লুবাইতে গিয়া কণ্টক-ক্ষত ও জর্জজারিত 

ইইয়। পড়ে । ৩৩। অহন্ঞানরূপ মরীচিকা-নদী লংসারণ্যের 'ধ্য দিয় প্রবাহিত 
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হইস্তেছে | বাপনারূপ বাযুবেগে উহ্ণ চঞ্চল হইতেছে । এী মনোমৃগ মেই নদীর 

অভিমুখেই ধাবিত হইয়| বিষ বিদগ্ধবৎ কাঁতর হইয়া পড়িতেছে। খী মনোমৃগ 

ভোগব্যাপারে যাঁর-পর-ন1ই আসক্ত ; তাই শম্পতুল্য নব-নব বিষয়ের প্রতি 

প্রধাবিত হইয়] পরিশেষ জর্জরিত হইর1 পড়ে। পুক্রপৌন্রাদির রক্ষণাবেক্ষণ 
করিতে গিয়! ভ্রিবিধ তাঁপে সন্তপ্ত হইতে হয়। মনোম্ুগ এ ত্রিতাপ-দাবাগ্িতে 
তাপিত হইয়া কিংকর্তব্য-বিযুঢ হইয়া পড়ে এবং অনর্থরূপ বিবরগর্ভে পতিত 

হয়। ৩০-৩৫ | 

মনোমুগ অনেক সময় সম্পত্তিরূপ লতিক1পাঁশে .জড়াইয়। পড়ে; তখন 
দল্তা-তস্করাদিবৎ ব্যা্দেরা তাহীকে পীড়ন করিতে থাকে । মনোমৃগ 

তৃষ্ণাুটিনীর তটপ্রীন্তে যায়, তথায় গিয়। তরঙ্গাহত হয়। ৩৬। ব্যাধিরূপ ছু 

বাযাধের! উহাকে তাঁড়না করে। তাহাতে দেখা যাঁয় ষে, এ মগ অনেক সময় 

পলাইতেছে। এমন অনেক কর্ম আছে, যাহাতে অনেক সময় দৈববিড়ম্বন। 
ঘটে; কিন্তু অজ্ঞতার ফলে এ মনোমূগ তাগা বুঝিতে না পারিয়৷ হঠাৎ একট 
কুকাধ্য করিয়া! ফেলে, আর অবশেষে তাঁহার প্রতিকূল ফল প্রাপ্ত হয়। ৩৭। 

এমন কি, আপনার যে সমস্ত ভোগের দ্রব্য) তৎসমস্ত হাইতেও অনেক সময় 

বিপদাপন্ন হইয়া বিত্রস্ত হইয়া পড়ে । হয় ত কোঁন শত্রু আ'পিয়া আক্রমণ করিল, 

এরূপ ভয়েও এ মনোমুগকে নিরস্তর ব্যাকুল হইতে হয়| ৩৮। উহার শরীরে 

পুর্ব পুর্ব সময়ে যে অনেক প্রহার-ক্ষত হইয়াছে, সময় সময় তাহাও দেখ যাঁয়। 
ফল কথা, চিত্তে পুর্ববানুলৰ দ্বুঃখের সংস্কার থাকিয়া! যাঁয়। এ মনোমুগ কোন 

কোন সময়ে বন্ধুর ভূভাগে পড়িয়া দিশাহারার ন্যায় সমস্তাৎ ঘুরিয়া বেড়ীয়। 

কাম-রোষাদি বিকার যেন পাষাণখণ্ড সকল) তৎসমুদায় বার শী মনোমুগ প্রায়ণই 

আহত হয়। ৩৯। তৃষ্ণা যেন কণ্টকসম্কুল লতাগহন ; তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়| 
এ মুগ কখন কখন ক্তবিক্ষতশরীরে বহির্ণত হইয়া! থাকে। উহার নিজের যেন 

বুদ্ধি, সেই অন্ুসারেই এঁ মগ যথেচ্ছ আচরণ করে। অপরের কপট ব্যবহার 
বোধগমা করিবার শক্তি তাহার নাই ৪5 

এ মুগ ইন্জরিয়গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয় ; তথায় আসিয়াঁও উহাকে পলায়ন 
করিতে হয়। কাঁম মহাবল ছর্্জয় হম্তী; তাহার চরণতজে পড়িয়া কতবার 

এঁ মনোমৃগ পিষ্ট হইয়া থাকে। ৪১। বিষয় মহা! বিষধর ; তাহার বিষময় ফুৎকার- 

বায়তে এ মনোম়গ একেবারেই মুচ্ছাপন্ন হয়! পড়ে। কোন কোন দম 
চিত্তযবগ কামুক হইস্ক আসক্তি নিবন্ধন কামিনীরূপ শঙ্কুময় দেশে প্রোথিত 
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হইয়া থাঁকে | ৪২। রোষ ভীষণ দাবানল ; তাহার প্রভাবে কতবার উহার পৃষ্ঠদেশ 

দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়] শুকাইয়া যায় । এ মনোমূগ বিষয়ের দিকে নিয়ত সমাকুষ্ট হইয়া 

কখন কখন যার-পর-নাই বিপদগ্রস্ত হইয়! পড়ে। ৪৩। উহার অঙ্গের উপর 
এভিলাধরূপ দংশ-মশক আনিয়। উপবিষ্ট হয় এবং উহাকে দংশন পূর্বক বিব্রত 

করিয়া তুলে। বিষয়ভোগ হইতে যে একটা আমোদ জন্মে, মেই আমোদরূপ 
ভঘুকের নিকট হুইতেও সময়ে সময়ে এর মনোমুগ তাঁড়িত হইয়া পলায়ন 

করে। ৪৪1 নিজ কুকর্মের পরিপাকে কখন কখন দারিজ্র্যরূপ শার্দূল কর্তৃক এ 

মগ আক্রান্ত হইয়া থাকে। পুভ্র-কলত্রাদির প্রতি অনুরাগ একরূপ মোহ ; মেই 

মোহে অন্ধীভূত হইয়া! এ মনোমুগ যেখানে সেখানে ছুটিয়! বেড়ায়, আর গর্ভমধ্যে 
পতিত হইয়1 থাকে । ৪৫ 

মানরূপ দিংহের গর্জন শুনিয়া এ চিন্ত-মুগ ভয়ব্যাকুল হইয়! পড়ে। মৃত্যু 

ষেন ব্যাপ্ত; সেউহাকে নিজ নখচ্ছেদ্য কুস্থমতুল্য জ্ঞান করে। £৬। গর্বদ্ধপ 

অজগর উহাকে গ্রাস করিবাঁর অভিলাঁষে নির্জন মহারপ্যে উহার সমাগম প্রতীক্ষা 

করিয়া থাকে | এখানে চিন্তপক্ষে ভাঁবার্থ এই বে, আপন! অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ লোক 

গেখানে নাই, তাদৃশ নির্জন স্থানেই মুর্খ লোকের গর্ব প্রকাশ পাইবার সুবিধা 

ঘটে। শর চিন্তযুগ বড়ই লোহী; আহাঁরার্৫থ উহার মুখ নিরস্তর বিবৃত। ৪৭। 

রসণী-দম্তোগে শক্কি জন্মায় বলিয়া যৌবন সহ চিত্তমুগ সম্বন্ধ বন্ধন করে। পরস্ত 

সেই যৌবনবন্ধু আজীবন উহার নহচর হইয়া থাকে না) সে উহাকে কিছু দিনের 
ভন্ত আলিঙ্গন দিয়] পরে ত্যাগ করিয়| চলিয়া যাঁয়। ইন্দ্রিরূপ ঝঞ্চাবাঁষু রোঁষ 
সহকারে উহাকে কদর্ষ্য কাস্তার-পথে নিক্ষিপ্ত করে। ৪৮ 

হে রবুশ্রেষ্ঠ রাম! বিবেচন1 করিম! দেখ, শীতকালের বামিনীভাগে শীতার্ত 

বাক্তিরা প্রভাতে সৌরালোকে যেরূপ নির্বতি-স্ুখ উপলদ্ধি করে, তদ্জপ এ 
পূর্বোক্ত চিন্তমুগও যদি সমাধি-বৃক্ষের আশ্রয় পায়ঃ তাহ। হইলে তাহার শান্তিলীভ 

হয়; সে প্রকৃত স্থখ লাভ করিয়া থাকে । ৪৯ 

হে শ্রোতৃগণ! তোমাদিগকে বলি, মূর্খ ব্যক্তির! তাঁল, তমাল ও বকুলাঁদি 
বৃক্ষের ছায়ার শ্টাঁয় রমণীয় প্রাপাদতলে থাকিয়া! ভোঁগ-বিলাসের চরিভার্থতা 
পম্পাদন করত যে স্থুখের কণিকামাত্রও লাভ করিয়া উঠিতে পারে না 
তোমাদের মনোমুগ যদ্দি সমাধি-বৃক্ষের ছায়ার আশ্রয় লয়, তাহা হইলে সেই সুখ 
বিন। আয়ামে প্রাপ্ত হইতে পারিবে । ৫০ 

চতুম্চত্বারিংশ সর্গঝামাপ্ত ॥ 89 ॥ 
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বশিষ্ঠ বলিলেন,__ছে শক্রনিহ্দন ! এ যে চিন্তমুগের কথা বলা হইল, প্র মুগ 

বিশ্রামলাতের আশায় সমাধি-বৃক্ষের ছায়া! লাভ করিলে তথায় বিশ্রাম-ন্ 

উপলব্ধি করিয়। সেই স্থানেই চিরাঁবস্থিতি করিতে থাকে; তথা হইতে অন্য 

কুত্রাপি আর যাঁইতে অভিলাষ করে না। ১। পরে দেই .সমীরধি-বৃক্ষ ক্রমে ক্রমে 
উপচিত হইয়া স্বীয় কুম্গমস্তবকের ভিতর হনে বীরে ধীরে পরমার্থফল প্রকাশ 

করিতে থাকে ।২। বৃক্ষের নিয়ন্থ চিন্তমগ যখন শাখাগ্রে এ সপুত ফল 
দর্শন করে, তখন সে মনুষ্যাকার পরিগ্রহ করিয়! তাহার আস্বাদ লইবার জন্ত 

শনৈঃ শনৈঃ সেই বৃক্ষোপরি আরোহণ করিতে থাঁকে। তাঁহার অন্ত সকল 

কাঁধ্য পরিত্যক্ত ২য়; সে তখন একান্ত প্রযত্র নহকাঁরে সেই ফল-গ্রহণার্থ ব্যস্ত 
হইয়া পড়ে। ৩.৪। এবি আরোহণসময়ে সমাধিবৃক্ষের উপরিভাগে এক 
চরণ অপণ করে; পরে ভূতলস্থিভ অন্ত চরণ দ্বারাও ভূষ্পর্শ অর্থাৎ “অহংঃ মিম? 
ইত্যাদি ভাব বিসর্জন করত ক্রমণঃ উপরি উপরি আরোহণ করিতে থাকে। 
একবার উদ্ধে উঠিলে আর নিয্লের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়ে না। ৫ 

সমাধি-বৃক্ষে উঠিয়া তাহার পরমার্থফল আহার পূর্ব্বক সর্পরৃত পুরাতন 
কঞ্ঠুকত্যাগের গ্তায় সে তাহার প্রাক্তন মংস্কার সকল বিসর্জন দেয়। ফল কথাঃ 

পূর্ব্বে কি কি ঘটিয়াছিল বা! না ঘটিয়াছিল, তাঁহার কিছুই তাহার স্থৃতিপটে 

সমুধিত হয় না? স্বাদ পরমার্থফলের আম্বাদে মে একেবারেই আত্মবিস্ৃত 

হইয়া যায়।৬| যদি কদাচ পুর্ঘটনা তাহার মনে পড়ে, তবে সে তাহার 

উচ্চপদারট আত্মার দিকে নেত্রপাত করত এই বলিয়া স্বীয় পূর্বাবস্থাকে 
উপাহাঁদ করে যে, আহা, এত দ্রিন আমি কতই না৷ মোহীন্ধ ছিলাম ! ৭ 

এ ব্যক্তি লৌভরূপ হিংস্র জন্তর ভয় হইতে মুক্ত হইয়া! সেই সঙাধি-বৃক্ষের 
কারণ্যাদি বিবিধ শাখায় ভ্রমণ করত নআট সদৃশ পুর্ণকাম হইয়া! বিরাজ 
করিতে থাকে। ক্রমে ক্রমে তাহার তৃষ্ণ ক্ষ পাইয়া যায়।৮। & তৃষণ 
সরবুদ্ধিরূপ চন্দ্রমার অমানিশ! এবং ছুঃখরূপ চন্ত্রমার তিমির-রোগ | তৃষ্ণা 

লৌহশৃঙ্খলবৎ জীবকুলের বন্ধন-ভৃত। উহা অহরহঃ সমাধি-বৃক্ষারট ব্যক্তিকে 
পরিহার করিতে থাকে ।৯। তখন তিনি প্রাপ্ত বিষয়ের প্রতি উপেক্ষা 
প্রদর্শন করেন না এখং অপ্রাপ্ত বিষয়েরও বাঁদনা করেন না। সর্ববিধ 
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অবস্থাতেই তাহার চিত্ত চক্রের হ্যায় নির্মল হইয়া জিগ্টভাব ধারণ করে। 

তাহার অন্তর কোন কিছুতেই সন্তপ্ত হয় ন]। ১ 

শাস্ত্রে যে শমদমাদি গুণের বর্ণনা আছে) সেই সমস্ত গুণ যেন পল্পবদল ) 

সমাধিবৃক্ষারঢ় সাঁধু ব্যক্তি সেই পল্লবদলোপরি থাকিয়! অধোবন্তিনী উন্নতাঁব- 
নত জাগতী গতি দর্শন করিতে থাকেন। ১১। এত দিন তিনি বিষলতার 

ব্ষময় কুম্থম-পরিকীর্ণ বিষম পথে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, অধুন1 তিনি তাহ! 
স্মরণ করিয়। অন্তরে অন্তরে দেই দীন দশার প্রতি উপহাপ করেন । ১২। ক্রমে 
সেই মাধু সমাধি-বৃক্ষের উচ্চতর শাখায় আরূঢ় হন আর অনায়াসে সেই বৃক্ষে 

পরিভ্রমণ করিতে করিতে নৃপতির ম্তাঁ় বিরাজ করিতে থাকেন । ১৩। 

পূর্বে পূর্বে তাহার যে পুভ্রকলত্রাদি ও ধন-মিত্রাদির সঙ্গে মিলন ঘটিয়াছিল; 
তখন নেই সকল সম্মিলন-সমাগম তাহার অন্তরে জন্মান্তরের ব1 স্বপ্রদশার ঘটনা 

বলিয়াই অনুমিত হয়। ১৪ | তীহাঁর মন তৎক।লে শান্তিময় ও বিমল হইয়া! 

থাঁকে। স্থতরাং ইহ] বল! যায় যে, নটের অভিনয়কালীন হাব-ভাবাদির স্টায় 

লৌকিক ব্যবহারে তাহার কৃত্রিম রোধ, দ্বেষ, ভয় ও মোহাদি বৃত্তিগুলি 

মন্দতলম্পর্শী হয় না; কেবল বাহিরেই দৃষ্ট হয় মাত্র। ১৫। তিনি এই পুরোভাগস্থ 
ওবনদীর তরঙ্গভঙ্গময়ী গতির প্রতি নেত্রপাঁত করেন, আর উহাকে উন্মত্ত ব্যক্তির 

ব্বহারবৎ বিবেচনা করিয়া অন্তরে উপহান করিতে থাকেন। ১৬ 

দেই সাঁধু তখন অভূতপূর্ব পরমপদে বিশ্রামলীভ করিয়! জীবন্দশাতেও মৃত 

ব)ক্তির ন্যায় অধিষ্ঠিত হন । ফল কথা, বাহ্ স্ত্রী, পুক্র, বিত্ত প্রভৃতি বিষয় সকলের 

কিছুই তাহার নেত্রপথে পতিত হয় না) তিনি তখন কেবল সেই স্থবিশুদ্ধ 
জ্ঞানময় ফলের দিকেই দৃষ্টিপাত করেন এবং পঞ্চম যোগভূমিকারূপ মহা-উচ্চ 
প্রদেশে আরঢ় হইতে থাকেন । ১৭:১৮। যদি কথন কখন তাহার ভূতপূর্বব 

সাংসারিক দুর্ঘটন1 নকল হৃদিপটে জাগরিত হয়, তবে তিনি সন্তোষরূপ সুধা 

পান করিয়। তৃপ্তিলীভ করেন। তিনি সন্তোষ দ্বারাই ন্বচ্ছভাবে অধিষ্ঠান 
করিতে থাকেন যে সময় অর্থ দ্বার! অনর্থ ন্ট হয়, তখনই তিনি অত্যধিক 

প্রাতি প্রাপ্ত হন। ১৯। তিনি সমাধিমগ্ন হইলে বাহ্ বিষয়ভোগের ন্তাঁয় কেহ 

খি তাহাকে ব্যবহার-কার্ষে উদ্বুদ্ধ করিয়া! তুলে, তাহা হইলে তিনি যার-পর- 
শাই বিরক্ত হুইয়। উঠেন। নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রা-ব্যাঘাত জন্মাইলে যেমন 
খিরক্তি হয়, তাহার তৎকালীন বিরক্তি সেইরূপ । ২০ 

বছদিন ধরিয়। ক্রমাগত পদব্রজে পণপর্যযটন করিবার পর যদি কিঞি 
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বিশ্রামলাভের অবসর পাওয়া যাঁয়। তবে আর সহজে যেমন পরিশ্রমে 

প্রবৃত্তি হয় না, নিয়তই বিশ্রামেচ্ছ! হয়, তদ্দপ উল্লিখিত যোগী ব্যক্তি এত দিন 

মোহের মহিমায় সাংদারিক ব্যাপারে পরিশ্রাস্ত ছিলেন বলিয়া অধুনা সেই 

সমাধিপাঁদপে বিশ্রাম পাইক্! পুর্ববৎ আর পরিশ্বন করিতে অভিলাষী হন ন'ঃ 

প্র গ্রকার বিশ্রীমলীভ করিয়। সর্বদাই অবস্থান করিতে ইচ্ছা করেন। ২১ 

বায়ু দ্বার! বিচালিত হইলেও নিরিন্ধন অগ্নি যেরূপ অধিকক্ষণ প্রদীপ হইতে 

পারে না, এক একটু করিয়| ক্রমে ক্রমে আপনা-আপনিই নির্ববাণ প্রাপ্ত হয়, 

তদ্রপ পেই যোগী বাহ্তঃ শ্বাস-প্রশ্বাপের ব্যবহারে সাধারণ লোকের হ্যায় 

পরিদৃষ্ট হইলেও অন্তরে “অহংগ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ায় আপনিই পূর্ণতায় শা 

হইয়া! যান।২২। ক্রমিক অভ্যাগ নিবন্ধন বাহাবস্তর উপর গেই যোগীর 

ঘে একট| বিরভির উদয় হয় সে বিরক্তি তাহার কিছুতেই বিদুরিত 

হয় না| ২৩1 যোগীর আশ্রিত দেই পথই পরমার্থফলপ্রস্থ ও সর্বোন্তম । 

ই পথে পদার্পণ করিয়া তিনি যে ভূমিকায় উপস্থিত হন, ভীহা! বর্নাতীত 

বুদ্ধি পান্থ যেরূপ মরুভূমির দিকে যাইতে ইচ্ছা করে ন|, তদ্রপ সেই 

যোগী আপনার যে একট! ভোগের চেষ্টা, তাহা আদৌ করেন না। যদি অন্টে 
চেষ্ট। কিয় কোন কিছু ভোগপ্রব্য তাহার সমক্ষে আনিয়। উপস্থাপিত করে, 

তবে তিনি তাহাতে বিরজ্তই থাকেন; মে ভোগের দিকে এক পদও অএসর 

হণ না। ২৪-২৫ 

উক্তপ্রকার যোগী অন্তরে পর্ণমনা হইয়া সংসারক্রিয়ায় সম্পূর্ণই প্রস্প্ত থাকেন। 
তিনি মদবিহবদ লোকের ন্ার নিরন্তর আনন্দময় হইয়া মৌনভাবে কি এক 
অভূতপূর্ব স্থিতি লাভ করেন। ২৬। পক্ষী যেরূপ বিনা ক্লেশেই বৃক্ষোপরি 
আরঢ় হইতে সমর্থ হয়ঃ & যোগী তদ্বপ তাদৃশ দশায় উপনীত হইয়া ক্রমে 

ক্রমে সেই পরমার্থফলের নিকটবন্তী হইতে থাকেন। ২৭। তখন পর্ববিধ 

বাদনাধুদ্ধি তাহার বিলীন হইয়! যায়। তিনি গগনবৎ নির্মল হইয়া! কেবল 

সেই পরমার্থফলেরই রদাস্বাদ করিতে থাকেন ; তাহাতে তাহার পরম 

পরিভোধ জন্মে। ২৮ 

পরমার্থফলের রসাস্বাদে পরম তৃপ্তির তাৎপর্য এই যে, সর্ধসক্কল্ল বিসর্জন 
পূর্বক বিশুদ্ধ ব্রন্ষস্বভাবে অবস্থান । ২৯। যখন ভোগন্ঞান থাকে না, 

সর্বত্র কেনল অতেদৃই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, পণ্ডিতদিগের মতে সেই অতেদই 
অনাদি অনন্ত বিশুদ্ধ ব্রদ্ম বলিয়া বণিত। ৩*। তাহার! স্ত্রী, পুত্র ধন, জন 
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মস্ত বিসর্জন পূর্বক সেই পরমপদদ পরব্রদ্দেই বিশ্রাম লইয়া থাকেন । ৩১। 

পরমার্থ ও চিৎঃ এই ছুই যখন অখণ্ড একত্বরূপ পরমানন্দে পর্যযবদিত হয়, 
তখন আর ভেদবুদ্ধি থাকে না) তাঁপযোগে হিমবিন্দুবৎ তাহা তখন বিলম়্ 
প্রাপ্ত হয় | ৩৭ 

জ্যা-যুক্ত ধন্গু আকর্ষণ পূর্বক ছাড়িয়া! দাও, সে যে ভাবে ছিল, সেই 
ভাবেই থাকিবে £ তাহার আকর্ষণ জন্য বক্রভাব আর থাকিবে না, তন্রপ 
দেখা যায়ঃ যোগী ব্যক্তিও তত্বসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়া! কখন যদি আবার 
সাংসারিক বিষয়ে বিক্ষিপ্ল হইয়া! পড়েন, তাহা হইলে সেই বিক্ষেপ- 
বিগমে পুনরায় তত্বপাক্ষাৎকারের দিকেই অগ্রবর্তী হইতে থাকেন। এ 
অবস্থায় কোমল পুষ্পদামের স্তায় তাহাকে যে ভাবে ইচ্ছা, সরল বা বক্র 
কোনভাবেই রাখ] সম্ভব হয় ন]1। ৩৩। স্তত্তের গাত্রে পুভ্তলিক অসিত হয়) 
উহ যেরূপ স্তত্তের স্বতন্ত্র সততায় অলীক এবং স্ত্তের সততায় সত্য হয়) তদ্রপ এই 
যে বিশ্ব দৃষ্ট হয়, ইহাঁও পরক্রহ্দে সত্যাসত্য উভয়ই বল! যায়। কাজেই ব্রন্দে 
সপ্রপঞ্চ ও অপ্রপঞ্চ এই ছুই বিশেষণই যুক্তিযুক্ত বল! যাইতে পারে; পরন্থ জ্ঞান 
১ইতে -- সপ্রপঞ্চ ব্রহ্গেরই হয়। যাহা নিশ্রাপঞ্চ স্বভাব, তাহার জ্ঞান হয় না 
চতরাং নিপ্রপঞ্চ ব্রহ্মকে ধ্যান করিয়া উঠা যায় না। যখন প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
জন্মেঃ তখন জীব ব্রন্ধন্বরূপ হইয়াই অধিষ্ঠিত হন। তখন ধ্যান করা কিরপে 
সম্ভব হইবে ? ৩৪-৩৫ 

যাহার বাহাদৃপ্ত পদার্থের প্রতি বৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়াছে, অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তির 
আদরের বস্ত-_দৃশ্ত পদার্থের পরিবর্জনই তাহা দ্বারা হইতে পাঁরে। তদ্ভিন্ন 
দে আর কাহার ভাবন1 করিবে? সুতরাং চিন্তাকেই সমাধি-শবের অর্থ বলিয়া 
স্থির কর! যাঁয় ন। সাক্ষি-চৈতন্যরূপে দৃশ্ত বস্তর যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই যথা- 
স্বরূপে সমাহিত কর!র নাম সমাধি । ৩৬ ৩৭। সাক্ষিচৈতন্য ও দৃশ্ত এই ছুইয়ের 
একত্ববিধায়ক জ্ঞান যখন মনোমন্দিরে স্ুদৃ় হইয়। উঠে, তখন জীব সেই জ্ঞান- 
স্বরূপে সমাহিত হইলে বিশ্রাম প্রাপ্ত হয়। ৩৮) চিদ্ানন্দসত্তাই তত্বজ্ঞানীর 
্বভাব। সাধুর বলেন,__দৃশ্ব প্রপঞ্চের ষে সত্বান্ৃত্তি, তাহাই অতত্বজ্ঞানীর 
দর্ণ | ৩৯। অতত্বজ্ঞ ব্যক্তিরই বাহা বিষয় ক্ুচিকর হইয়া থাকে ; তত্বজ্ঞানীর তাহা 
ইয় না। ধিনি অমুতপান করেন, তাহার কি কটু পেন্স কদাচ তৃপ্তিকর হয়? ৪৯ 

যদি বল, ্বস্বরূপের যে পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান, তাঁহাকেই ধ্যান বলে, তাহাই 
ধ্ানশব্দের অর্থঃ তবে বলা যায় যেঃ উহ! তত্বজ্ঞানীরই প্রকৃতিসিদ্ধ। কারণ) 

নথ ১ 
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তিনি ব্রিবিধ ইচ্ছা! বিসর্জন করিয়াছেন, সম্প্রণ বিভৃষ্ণ হইয়া আছেন ) নিয়ত 
আত্মনিষ্ঠ হইয়া রহিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা না করুন, তথাচ উল্লিখিত ধ্যান 

তাহার অপনা-আপনিই হয়। ৪১। ্বম্বরূপের অন্বেষণই ধ্যান; কিন্তু তৃষ্ণাদি 

কাঁরণে উহা বিনাশ পায় ॥ ভূষণ যাহার একেবারেই বিদুরিত হইয়াছে, স্বরূপ 

পরিহার করত তাহার আর থাঁকিবার স্থান কোথায়? সে তো সর্বদাই স্ববপে 

অবস্থিত । কিংবা যে জ্ঞানী ব্যক্তির বাহা গ্রপঞ্চে তৃষ্ণামাত্র নাই, তাহার 

পুনরুদ্িত ভূষণ অনন্ত-_অপরিচ্ছেদ-যোগ্য। কারণ, তিনি স্বয়ংই অপরিচ্ছিনন 

্বাত্বন্বরূপে সমুদিত। এই যে কিছু বাহা প্রপঞ্চ, এ সমস্ত তোমাদেরই ধ্যে 

বিষয়, এই বিষয়সম্পকাঁর তোমাদের সমস্ত জানটুকু তোমরা তত্রজ্ঞানী লোকের 

ব)বহারে লইয়| গিয়া দেখ, ইহাতে হদীয় তৃষ্গাপুরণ কোঁনরূপেই হইবে না। 

এই জন্থই তিনি বাহ্ বিষয়ের তৃষণ রাখেন না; তাহাতে বিভৃষ্তার কারণ এই 

ঘে, বাহাবিষয়ক তৃষগ পাঁমান্ঠ ; আর মোগীর তৃষ্জা অপরিচ্ছিন্ন এবং দে তৃষ্ণার 

বিষয়ই অত্যধিক | ফলে অশেষ তৃষ্তাবিষয় পরিত্যাগ করত কে আর সামান্ঠ 

তৃষ্ণাবিষয় লইতে অভিলাধী হয়? বস্ততঃ বু লীভের আঁশ1 থাকিলে কেই ব। 

অল্পের জন্য লীলায়িত হয়? কাঁজেই বাহ্ৃতষ্ণার বিক্ষেপ-বিরহে লুনপক্ষ ভৃধরবৎ 

একক্রাবস্থিত যোগীর ধ্যান বা নিজ্ম্বরূপের ভাবন। স্বতই হইতে হয় । ৪২-৪৪। 

যাবৎ ন1 এরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয়, তাবৎ সমাধি-সীধনার্থ যন্রগীল হওয়। 

কর্তব্য। যখন শুদ্ধবোধরূপী আম্মার সাক্ষাৎকার ঘটে, তখন আর সমাধি- 

সাধনার জন্য যত্রশীল হইবার প্রয়োজন হয় না । কারণ, তখন সমাধিচেষ্টা থাকাই 

অসন্তব। ফলে প্রবল তেজে প্রজ্জলিত অগ্রিতে দ্বৃতকণ! দীড়াইতে পারে ন!) 

তৎক্ষণাঁৎ পুড়িয। অনৃশ্ত। হইয়া যাঁয়। ৪৫ 

বিষয়ের গ্রতি একান্তিক বৈরাগাই সমাধি; যিনি তাদৃশ বৈরাগ্যলাভে দঘণ 
হইয়াছেন, মনুষাসমাঁজে তিনি ব্ক্ধা ; তাহাকে আমি প্রণাম করি। ৪৬ | যখন 

বিষয়বৈরাঁগ্য সুদৃঢ় হইয়! উঠে, তখন কি ইন্দ্রাদি দেব, কি দৈত্যগণ, কেহই 
যোগীর কোন অনিষ্টাচরণে সমর্থ নছে। ৪৭। বিষয়ের সম্পূর্ণ নিস্পৃহৃতাই বজ্রসদৃশ 

সুদৃঢ় ধ্যান ) যাহাতে এইরূপ ধ্যান বা সমাধিলাঁভে সমর্থ হও, তদ্ধিষয়ে যত্বাঁন্ 

হও । তত্বজ্ঞানের বলে যখন ভেদবুদ্ধি বিদুরিত হইয়া যায়ঃ তখন আর কোন 
ধ্যানেরই আবশ্তকতা থাকে না। ৪৮। মূর্েরাই বিশ্বশব্বকে সার্থক বলিয়া! জ্ঞান 

করেঃ কিন্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট ইহা তুচ্ছ জ্ঞানেরও বিষস্বীভূত নহে; 
অধিক কি? ইহা তাহ$দের দৃষ্টিপথেই পতিত হয় ন1। ৪৯ 



নির্বাণ প্রকরণ ১৬৩ 

হে বুধবুন্দ! বিবেকিগণের জ্ঞানে তত্বজ্ঞ ও অজ্ঞ) বিশ্ব ও বিশ্বপতি) জ্ঞান 

ও অজ্ঞান, সমস্তই এক হইক্সা প্রকাঁশ পাক্। তোমর1 যাহাতে বিবেকিবৃন্দের 
তাঁদুশ জ্ঞানপথে আর হইয়া বিশ্রান্তি প্রা্ডু হইতে সমর্থ হও, তদ্বিষয়েই 

বত্রবান হও। ৫*। এই জ্ঞানমার্গ কেবল আত্মীই) ইহাতে আত্ম ভিন্ন সত্তা 
অসন্তা, দ্বিত্ব বা একত্ব নির্ণয়ে শক্তি কাহারও নাই। নির্বাণপ্রাপ্তির প্রথম 
পথ শাস্তান্থশীলন, দ্বিতীয় সাধুসঙ্গ এবং তৃতীয় ধ্যান বা সমাধি । এই তিন 
গ্রকার পথের মধ্যে উ্রোত্তর নির্দিষ্ট পথ পূর্ব পুর্ব পথ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । 

অপরিচ্ছিনীকৃতি অপরোক্ষ ব্রহ্মচৈতন্থের জীবাখ্য স্বীয় গ্রতিবিম্বের আদর্শ 

অন্তঃকরণ) এই অন্তঃকরণস্বরূপ উপাধির বশে উক্ত ব্রক্গচৈতন্ঠ নানীপ্রকার 

রপ ধারণ করেন । ৫১.৫২ | নিজ নিজ কর্মবৈচিত্র্যের অন্তপাতে ব্রঙ্গাদি তৃণ যাবৎ 

সম বিষম সর্বদেহেই এ ব্রঙ্গচৈতন্ধ সমুদ্রত হইয়া থাকেন । এতন্মধ্যে যাহার ভাগ্য 

উত্তম, তিনিই জ্ঞানানুরূপ বিশুদ্ধ জন্ম গ্রাপ্ত হইয়া শাস্ত্রাশীলন ও সাধুসংসর্গাদি 

উপ।র দ্বার! এই জগদাকার কন্দুকলীলার পূর্বাপর যাবতীয় তত্ব বিদিত হন। ৫৩ | 
তিনি জ্রানসিদ্ধি ঝ! বৈরাগ্যপিদ্ধি বাহাই প্রীপ্ত হউন, তাহাতে তাঁহার উক্ত 
উভয় পিদ্ধি সংঘটিত হয়। ইহা! তখন জ্ঞান1ঘিতে ভন্মীভূত হইয়া এই জগন্তুল। 
পরপর বুদ্ধিবাযুর প্রেরণায় উড়িয়া! কোথায় অদৃপ্ত হইয়া! যায়। বস্ততঃ তাহা 

ব্গেই গিয়া লয় পাঁয়। এই জগদত্রান্তি অযুলক ) তথাচ যাঁহার নিকট না 
ইহা বিলয় পায়) চিত্রিত চিত্রভান্ুর ন্যায় তীহাঁর ভনবজ্ঞান জড়তাবিদূরণে 

অসমর্থ । ৫৪-৫৫ | অজ্ঞ ব্যক্তি জগঞ্ভাবেই অভিনিবিষ্ট ; তাই তাহার জগদ্জ্ঞান 

কমে ক্রমে বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয়। ৫৬। কিন্ত ধিনি তন্রজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, 

ঠাহার নিকট এ জগদ্জ্ঞান স্ফুরিতই হয় না। এই জগদ্জ্ঞান অজ্ঞরের কাছেই 
বথার্থ প্রতীয়মান ; কিন্তু ইহা তত্বক্ঞানীর সকাঁশে চিত্রিত বস্তবৎ অকিঞ্চিতরূপেই 
প্রহীত। ম্থতরাং ইহ! হইতে তত্বজ্ঞানীব কোনই বিপদের আশঙ্কা নাই। 
এ জগত তাহার চিত্তে শৃগ্তময়১ কিংব। নিদ্রিতাবস্থায় যে পদার্থ দেখা যায়, তদ্বৎ | 

জ্ঞানী ব্যক্তি খন পরমতন্বপাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন, তৎ্দকাশে কি অহস্তাব, 

কি জগৎ কিছুই পরিস্ফুরিত হয় না। ৫৭-৫৯। ততৎকাঁলে এক অনির্ধচনীয় 
তন তাহার জদয়ে সমুদিত হয়। যিনি অর্দপ্রবুদ্ধ হইয়াছেন, সম্পূর্ণ তত্বলাভে 

ধাহার অধিকার জন্মে নাই, যেরূপ অর্ধ-শু্ধ ও অদ্ধবআদ্র কণষ্ট) তাহার 

চিন্তও তন্দরপ জ্ঞান ও অজ্ঞান এই উভয়াত্মক হইয়া পরিস্ফুরিত। ৬৯ 
এ জগৎ তত্জ্ঞানে একই বলি নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু যাবৎ না 
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তত্তক্ঞানের দঞ্চার হয়, তাবৎ ইহা পৃথকাকারেই পরিজ্ঞায়মান হইয়! থাকে। 
জ্ঞানের স্থিতিকাল যাঁবংই লোকে বাদ-বিবাদ করে» কিন্তু যখন 
জ্ঞানোদয় হয়) তখন মকলের সঙ্গেই দকলে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে ) 

কেহই কাহারও সহিত বিবাদে উগ্ভত হয় না। ৬১। ধাহার তত্বজ্ঞান পরিণতি 

লাভ করিয়াছে, এ জগতের সত্তা বা অপত্ব| কিছুই তাহার বোধগম্য হয় না। 

কারণ, নিরস্তরই তিনি তন্মক় ; সেই ভাবেই তাহার অধিষ্ঠান। ৬২। যিনি 

সপ্তম যোগভূমিকায় অধিষ্ঠান করেন, তিনি যেরূপ জাগ্রৎয স্বপ্ন ও সযুপ্তির কোনই 
পার্থক্য দখেন না) সকলই একইরূপ দেখিতে পান, তদ্রপ যোগী ব্যক্তিও এ 

জগতের সত্তা অস্ত কৌন কিছুরই প্রভেদ উপলব্ধি করেন নখ 'চিত্তম্বগ 

সমাধিবৃক্ষে আরূঢ় হুইয়! পরমাথ-ফল লাভ করিল, এই কথার প্রস্তাবক্রমে 

ত্বৎসক1শে যে চিত্তনাশের কথা বর্ণন করিলাম, তুমি বুঝিয়া রাখ, সে চিত্ত 

বান ব্যতীত আর কিছুই নয় । কারণ, বাসনাই বিনাশ পাইল । ৬৩। আত্মা 

বাপনীশৃঙ্খলে নিয়ন্ত্রিত ইইয়া সমাধি-বৃন্গে আরোহণ করিলেন) তৎপরে তীয় 

বাসনাবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইল বলিয়1 তিনি মুক্তিলাভ করিলেন । ৬৪ 
এই প্রকারে সমাধি-বৃক্ষ বৃদ্ধি পায়; পরে বহুদিন বিগত হইলে তাহাতে 

স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানফল জন্মে । মুমুক্ষুর চিত্তমুগ নেই জ্ঞানময় সুমিষ্ট ফলের আস্বাদ 

লইতে লইতে অবশেষে বাঁসন!রূপ শুঙ্খলবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে । ৬৫ 

পঞ্চচত্ব।রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥ 

ষট চত্বারিংশ সর্গ 

বশিষ্ঠ বলিলেন,_হে রাম ! যে পময় পরমার্থফল-রস এ ভাবে প্রত্যক্ষতঃ 

উপলব্ধ হয়, তৎকালে উহ! ক্রমে ক্রমে যুক্তিস্বরূপে পর্য্বপিত এবং উহীর 

সাক্ষাৎকারাত্মক যে চিত্তবৃত্তি, তাহাও বাধিত হইয়া যাঁয়। তখন চিত্রমুগ 

পরমার্থস্বরূপ হইয়া উঠে। ১। তাহার মুগত্ব স্নেহহীন প্রদীপের স্তায় নির্ব্ধা 

লাভ করে। যাহা পারমাথিক অবস্থাঃ তাহাই তাঁহার তখন বিরাজমান থাকে 

এঁ অবস্থায় নিয়ত কেবল অনন্ত অপরিচ্ছি্ন ভাবই স্দুর্তি প্রাপ্ত হয়। ২। মন 
যখন নঙ্গাধি-বৃক্ষের ফল পাইয়! স্বীয় বোধস্বরূপ হয়, তখন দে ছিন্নপক্ষ পর্বতবং 
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দু] ছিতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ৩। তখন তাহার মনের ভাব কোথায় কৌন্ 

অজ্ঞাতদেশে চলিয়া যায়| যাহ! নিরবাঁধ, নির্ব্বিভীগ, সর্বময়, নির্মল ও জ্ঞানিস্বরূপঃ 

তাহাই কেবল তখন বিরাজমান থাকে | ৪ । তখন চিত্সভার সুপবিভ্রতা। হয়১_ 
হইয়া! জ্ঞানম্বরূপে প্রকাশ পায়। তংকালে কোন বাঁপন। ব1 সঙ্কল্প বিদ্যমান 

গাকে না; যাঁহ। অনাদি, অনন্ত, অনীঁয়াঁস ধ্যাঁন, তাহাই কেবল অবশেষে বিরাজ 

করে। ৫-৬। যাবৎ ন? ব্রহ্মসাক্ষাৎকাঁর ঘটে-_পরমপদে বিশ্রীম লাভ করিতে 

ন৷ পার! যায়ঃ তাঁবৎ মন বিষয়ানুসন্ধীন করিতে প্রবৃত্ত থাকে) সে আর লমাধি 

ব' ধ্যান-লীভে সমর্থ হয় না। ৭। পরমার্থস্বব্ূপ লাভ করিয়! মন কোথায় চলিয়া 

পায় এবং বাসনণও কর্ম, হর্ষ, রোঁষ ইত্যাদি কোথায় তখন তিরোহিত হয়ঃ তাহা 

ক।হাঁরই বিজ্ঞেয় বিষয় নহে । ৮। যোগী ব্যক্তি একমাত্র সমাধিতেই মগ্ন হইয়! 

গাকেন। সে অবস্থায় পক্ষবিরহিত ভূধরবৎ তাহার দৃঢ়ীবস্থিতি ঘটে। ৯ 

যোগী জন এ ভাবে পরমাস্বাত্তেই আরাঁম লাভ করেন। তাহার দর্ধভোগ 

ব্দিরিত হয় এবং নিথিল ইন্দরিয়বৃত্তিই প্রশান্ত হইয়া যায়; যাবতীয় দৃশ্ত-পদণর্থই 

নারস বলিয়া উপলব্ধ হয়। ১০ ' ক্রমে ক্রমে তদীয় বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ প্রশমন 

ঘটে ? সুতরাং তখন তিনি অনায়াসে পরমপদে বিশ্রাম প্রাপ্ত হন। ১১। 

উধারচেতা ব্যক্তির চিত্রাপিত ব্যক্তিবৎ যাবৎ না ভোঁগরাশিকে বিতাড়িত 

করিতে পারেন, বিষয়বৈরাগ্য-চিন্তা তাবৎকাঁল করিতে থাকেন । ১২। তিনি 

যখন বালনাকে পরিহার পূর্বক আত্মসাক্ষাঁৎকার প্রাপ্ত হন, তখন আর জগৎ- 

বন্ধ সকল তীয় প্রত্যক্ষগোচর হয় না। তখন কে যেন তাঁহাকে বলপুর্ববক 

বজপম সদ সমাধি আনিয়া দেয়। বস্ততঃ সে জন্ত কিছুই রেশ পাইতে হয় 
ন!1১৩। যেরূপ বর্ধাকালের নদীপ্রবাহ্, তদ্ধূপ যখন দমাধি আসিয়া! বলপুর্বক 

তদীয় চিত্রক্ষেত্র অধিকার করিয়া বসে, তখন মন সেই দমাধি আশ্রয় করত 

কিছুতেই আর বিচলিত হয় না । ১৪ 

তত্বঙ্জানের বলে বিষয়ে ষে বৈরাগ্য আইসে, তাহাই সমাধি নামে নির্দিষ্ট! 
তাহা ব্যতীত আর কিছুই সমাধি-বাচ্য নহে। ১৫। অবিচল বিষয়বৈরাগ্যই 
ধ্যান নামে অভিহিত। এবৈরাগ্য যখন শনৈঃ শনৈঃ পরিপক হইয়া উঠে, 

৩খন নে বজ্ববৎ সুদৃঢ় হয়। ১৬। এই বিষয়-বৈরাগ্যই অস্কুরিতাবস্তা-প্রাপ্ত ধ্যান 
ন!মে অভিহিত। ব্রহ্মপাক্ষাৎকার-বৃত্বিতে আবিভূতি হইলে অবিস্তার উচ্ছেদ 

₹ওয়ায় সেই ব্রহ্মই জ্ঞানস্বরূপে, সর্ববাসনারু উচ্ছেদ্ঘটনায় তিনিই ধ্যানস্বরূপে 

এবং সর্বছুঃখের শেষ হওয়ায় তিনিই আনন্দময় নির্বাণঝপে পর্য্যবলিত হইয়া 
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থাকেন । ১৭-১৮ | ভোগের প্রতি বৈরাগ্য জন্মিলে আর ধ্যানের প্রয়োজন কি? 
যদি ভৌঁগবিতৃষ্ণ। জন্মে তবে ধ্যানের ফল কি আছে? ১৯। যিনি মম্যক্ জ্ঞান 

লাভ করিয়াছেন, দৃপ্ত বস্তর রপাস্বাদ যিনি আদৌ করেন না, তাহার নিব্বিকল্ 
সমাধি হইতে থাকে | ২০ । জগতের দৃপ্ত পদার্থমাত্রই ধাহার অরুচিজনক তাহার 
নাম বুদ্ধ। ভোগসমূহের প্রতি বখনই বিরাগ জন্মেও তখনই সম্যক্ জ্ঞান অত্যুদিত 

হইয়া! থাকে । ২১। ধীহার স্বম্বভাবে বিশ্রান্তিপ্রাপ্তি ঘটিয়াছেঃ তিনি আর 

ভোগের প্রয়োজনীয়তা মনে করেন না। স্বস্বভীবে অধিষ্ঠীনই ভোৌগকারণ, 

তাহার বৈপরীত্যে আর ভোগের কথা কি? ২২ 

প্রথমে শাস্বান্তণীলন করিতে হয়, পরে জপোঁপাসনায় প্রবৃত্ত ইইবে। এই 

গমুদায়ের পর সমা পিমগ্ন হওয়া কর্তব্য | যখন সমাধি হইতে ব্যুখিত হয় বিশ্রাম 

লাভ করিবে) শীস্বান্ুশীলন ও জপোপাসনাদি কর| তখনও বিধেয়। ২৩। সর্বশঙ্ক 

দূরে বিসজ্জন করিবে, সর্বকষ্ট উপেন্গ1 করিবে এবং শরতের মেঘবৎ সুনিল, 

সবুপ্ত, শান্ত ও মম হইয়া! নির্বণরূপে অধিষ্টান করিবে | ২৪ 

ষটচ'্বারিংখ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥ 

সণ্তচত্বারিংশ সর্গ | 

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! সংসারভারে বিব্রত হইয়া যাহারা অত্যয 

পরিশ্রাস্ত হইয়া পড়েন এবং তদবস্থায় মরণাদি সঙ্কটে শরীরপাত করিয়াও 

বিশ্রান্তি কামনা করেন» তাহাদের গুণগ্রকর্-লাভের কথ বর্ণন করি, 

অবধান কর। ১। প্রথমে সংদারে বৈরাগ্য জন্মিলে যক্, দান ও তগপস্তা- 

দির অনুষ্ঠানে অথবা! প্রাক্তন পুণ)বলে শ্বীয় হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ বিবেক- 

কণার উদয় হয়) তখনই রৌদ্রতপ্ত ব্যক্তির বৃক্ষচ্ছায়। আশ্রয়ের সায় জীবকুল 

আন্তিনাশন সর্বোৎকষ্ট গুণরাশির আশ্রয় গ্রহণ করে। ২-৩। পথিক 

যেরূপ বঙ্যুপ বঙ্জন করিয়া! চলে, তিনিও তদ্প অঙ্গজ জনগণকে পরিহার 

করিয়া থাকেন। তিনি দেবতার উপর একান্ত আসক্ত হন এবং স্নান, দান ও 

ওপস্তন্ঠান্ব করেন। ৪ চক্্মগ্ুল-কৃত অনৃত-ধারণের ন্যায় তিনিও 
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তখন নয়নলোভনীয় আনন্দ-প্রদ কোমল ব্যবহার ধারণ করেন। ৫। তিনি 
ননচরিত্র হন, পরের চিত্তান্ুসরণ করিয়। চলেন, পরের প্রয়োজন সম্পাদন 

করেন, সকলের প্রিয় হইয়া থাকেন এবং শাস্ত্রীয় ক্রিয়া অতীব অন্ুরক্ত 

থাকেন বলিয়! সর্বোত্তম পদ প্রাপ্ত হন। ৬। তিনি নবনীত মণ্ডবৎ বিমলতা 

ধারণ করেন। সেই পাধুর শীত-লিপ্ধী মনোরম ভাঁব নব-পঙ্গতিসমুৎস্থক 
লোককে অতীব সুখিত করিয়] থাকে! ৭। কারণ, বিবেকীর ব্যবহার স্থধাকর- 

রশ্িবৎ অতি গ্রাতল ও অতি পবিত্র; তাই তাহা সর্বসাধারণেরই সুখ-নীতল। ৮ 

সাধুলঙ্গমে যেমন অনাবিল অবিশক্ক বিশ্রাম ঘটে, মনোরম পুষ্পদমৃহ- 

সমাকীর্ণ বহুল উদ্ভানমধ্যেও তদ্রাপ বিশ্রামন্থখপ্রাপ্তর আশা করা যায় না। ৯। 

স'ধুমংসর্গ শ্বর্গমন্দাকিনীর শুদ্ধ জলবৎ পাপতাঁপ ধৌত করিয়| পবিভ্রতা-দাঁধন 
করে। ১০। যিনি বিষয়-বিরক্ত হইয়। সংসার হইতে পরিত্রাণ-লীভের কামনা 

করেন, তাদৃশ বিবেকী ব্যক্তির সম্পর্কবশতঃ লোকের মন হিম সঙ্গবৎ জিগ্ধ 

£ঈয়] উঠে। ১১। বিবেকী ব্যক্তির যেরূপ অমরত্ব-প্রতিষ্ঠ, তাদৃশ আর অন্য 

কোন স্বীয় জীবেই পরিদৃষ্ট হয় না । ১২ 
হে রামচন্দ্র! শনৈঃ শনৈং নিষ্াম কর্মের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য । তাহাতে 

বুদ্ধ বিশদ হইয়া! উঠে। যেরূপ নিকটস্থ ভূমিভাঁগ মুকুরে প্রতিবিশ্বচ্ছলে 

প্রবিষ্ট হয়, তদ্রপ গুরু-মুখ-পরিব্যন্ত, নিখিল শান্ত্রার্থ ই হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া 

দকে। ১৩। যেরূপ মহাঁবনস্থলীর কর্দলী মূল ও প্ররোহাদির বিস্তারক্রমে 

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, সত্প্রজ্ঞও তদ্রপ বিবেকীর নিকটেই আশ্রয় পাই! 

“ন্নার্থরপ রসযোগে ক্রমে ক্রমে বুদি পাইয়া থাকে । ১৪। প্রজ্ঞাবান্ 
বিবেকীর হৃদয় যার-পর-নাই বিমল 7 উহ! দর্পণবৎ স্বস্বরূপে প্রতিবিশ্বিত 

সমগ্র পদার্থ ই সর্বভাবে অনুভব করিয়া থাকে। ১৫। সাধু-ব্যক্তির সংসর্ণ ও 

শাস্্ার্থের অবধারণ, এই ছুইটি কর্মে যাহার আত্মশুদ্ধি ঘটিয়াছে, সেই 

প্রঙ্তাশীল ব্যক্তি বহ্িসহযোগে সনিন্মল কাঁঞ্চনবৎ কমনীয় হইয়| থাকেন । ১১ 
সৌরাঁলৌকে ত্রিলৌক যেরূপ প্রকাঁশমান হয়, বিবেকী ব্যক্তি তদ্ধপ 

বায় আত্মপ্রকাঁশিনী অন্তরীলোকচ্ছটাতেই নিক্পত সমুভ্ভাদিত হইতে থাকেন। ১৭। 

যাহা করিলে শাস্ত্ররহস্ত ও সাধুসংসর্গের ফল সম্যক অন্নুভব করিতে পারা 

যায় বিবেকী ব্যক্তি তদ্রুপ অভ্য।স ও সেবাদি করিয়া থাঁকেন। ১৮। বিবেকী 
ব্যক্তি পূর্ণ শাস্ড্রীর্ঘজ্ঞান লাভ করিয়া ভ্রম ক্রমে সজ্জনপদে সমান হন, 

োগশ্সামগ্রীনিচয়ের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন *এবং পিঞজর-নিশ্ুক্ষ 
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মুগাদির হ্যায় স্বাধীনভাবে পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। ১৯। তাহার 

ভোগাঁভিমুখীন দৌর্ভাগ্য প্রত্যহ পরিহৃত হওয়ায় তিনি তাহার নিজ কুলকে 

সমুজ্জল করেন৷ ২০। ভোগসম্পর্কের অভাবে বিবেকীর বদনমণ্ডল তখন 

অপূর্ব শ্রী ধারণ করে। সুরবৃন্দদকাশে স্বগাঁয় কল্পতরুর ন্যায় তিনিও তখন 

জ্ঞানি-সমাজের একান্ত প্রশ্ন হইয়! উঠেন । তাহার অন্তরে দ্বেষের চিক্তমাতর 

না থাকিলেও প্রাপ্ত ভোগের প্রতি তিনি দ্বেষ করিয়া! ম্বয়ংই অন্তরে লজ্জ। 

অনুভব করেন । কিন্তু ঘখন ভোগ-দাঁধনের অভাব হয়ঃ তখন সমধিক প্রীত হইয়। 

থাকেন । ২১-২৩। পুর্বে তিনি যে চপলন্বভাঁব! নারীকে সম্ভোগ করিতেন, তাহার 

বর্তমান বিবেকদশায় তিনি তাহাঁকে স্মরণ করিয়াঁও অনুতপ্ত হন এবং সহাস্ত 

বদনে ততপ্রতি উপহাস করিতে থাঁকেন। ২৪। ভূতলোদিত চন্ত্রমার ন্যায় সেই 
মহাত্াকে প্রণয়-বশে দেখিবার জন্ অন্ঠান্য পিদ্ধ-ব্যক্তিরা আগমন করেন | ২৫। 

তিনি স্বীষ্ষ সমুচিত বুদ্ধিপ্রভাবে সর্বদাই ভোগের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন 

করেন। দিদ্ধ ব্যক্তিগণের নিকট যদ পিদ্ধি প্রভৃতি ভোগলাভের সম্ভাবনা 

হয়, তথাপি তিনি তাহ। গ্রাহ্থ করেন না। ২৬ 

সেই আত্মজ্ঞানবান্ বিবেকীর অগ্রে বৈরাগ্যোদয় হয়। পরে শৈত্য 

প্রকাশের অগ্রেই যেরূপ শারদ বৃক্ষের নীরসতা ঘটে এবং স্বাস্থ্যকাম 
ব্াক্তি যেরূপ ভবিষ্য কল্যাণার্থ চিকিৎসকের অশশ্রয় গ্রহণ করেন, তদ্দরণ 

তিনি পরিণামে শুভ হইবে ভাবিয়া স্বয়ংই সাধু-সঙ্জন সহ সম্পর্ক রাঁখেন। 
সেই মহাম্ার বুদ্ধি তাহাঁতেই মাঁজ্জিত হয়। স্বচ্ছ নরোবর-গত মহাহস্তীর হ্তাদ 

তিনি শীক্সসীগরে নিমগ্ন হইয়া থাকেন | ২৭-২৯ 

হে রাম! সাধুলোক বিপন্ন ব্ক্তিকে বিপদ হইতে পরিত্রাণ করেন। 
হুর্্য যেরূপ নিজ প্রভাঁরাখিমধ্যেই সকলকে প্রবেশিত করিয়। লয়ে) 
তিনিও তদ্রপ সকলকে সম্পদের দ্রিকেই নিযুক্ত করেন। ৩০। বিবেকী 
ব্ক্কির প্রথমেই পরম্বগ্রহণে বিশুখতা! হয়। তাহার নিজের দ্রব্য সামান্য 
হইলেও তাহা দ্বারাই তিনি পরম গ্রীতি লাভ করেন। ৩১। পরস্থ প্রতিগ্র 
বিমুখতা ও নিয়ত প্রীতচিত্ততা এই ছুইটি ভাঁব হুইতে ক্রমে তাহার নিষ্পৃহতা 
উপস্থিত হম্ব) তাহাতে স্বার্থমাত্রেই উপেক্ষা করিতে তিনি সমুগ্তত হুন। ৩২। 

সামান্য শীকের কণামাত্রও তিনি প্রাখিগণকে প্রদান করিতে লজ্জা! বোধ 
করেন ন1) এ্ররূপ অভ্যাসের বশর পরিণামে নিজ দেহমাংস পর্যযস্ত অর্পণ 
করিতে তিনি কুষ্ঠিজ হন ন1। ৩৩ 
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ধনবান্ ব্যক্তি গোষ্পদ পরিমিত স্থান তি তুচ্ছ বলিয়াই জ্ঞান করেন। 

এই প্রকারে ধাহারা বিবেকানুসরণে নিজ মনকে বশীভূত রাথিয়াছেন, 
তাহাদের নিকট মুর্খতা অতি অকিঞ্চিংকর বলিয়াই অনুমিত হয়। ৩৪। 

পাধুব্যন্তি পরশ্বগ্রহণ হুইতে নিবৃত্তি অতি সযত্লে অভ্যাস করিবেন। শএ্রৰপ 

করিয়। নিজ বৈরাগ্য নিবন্ধন পরে নিজন্ব বিষয়ে বিরক্ত-ভাব সঞ্চয় করিয়া 

লইবেন। তত্পরে ভোগবিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই যাবতীয় স্বার্থ বিসর্জন 

পিবেন। কৃতী ব্যক্তি পরম বিশ্রাস্তিপ্রাপ্ডির জন্যই এইরূপ ক্রমিক উপায় 
অখলগ্বন করেন । ৩৫-৩৬ 

আজীবন অর্থোপার্জনে বত্রবান্ হওয়ায় যে এ্ধিক পারত্রিক ছুঃখরাশি 
স্ধাত হয়ঃ এ পংসারের অসংখ্য নরকমধ্যেও তদ্রপ ছুঃখ অনুভূত হয় না। ৩৭। 

পারণৌকিক দুঃখ মূর্খগণের স্বতিপথে সমুদিত হয় না সত্য বটে, কিন্ত কি 
শন) কি উপবেশন, কি গমন, কি পর্য/টনঃ কি রমণাপি ক্রম, যাবতীয় 

কন্মেই তাহার যাতনায় ও মন:কষ্টে অভিভূত হইয়া পড়ে এবং নিরস্তর 

অপ্তরে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে । ৩৮ 

তে রাম ! অর্থ অনর্থের নিদান | কারণ, রাল1ঃ চোর এবং আরও কত লোক 

১৯তে উহাতে অনর্থ ঘটিতে পারে। সম্পদ নিয়ত আপত-পরিবৃত। সংসারের 
গবতীয় ভোগ মহারোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্ত মূর্খ বক্তিরা বুঝে না, 

"ই মোহ নিবন্ধন এ সকলকে তাহারা অন্ঠরূপ বলিয়া স্ভির করে ।৩৯। হে 

এথুশে্ট | বাঁবৎ পুরুষ অনর্থময় অর্পের আশা পোষণ ন। করেন, সংসারের 

বৈষয়িক চিন্তানকল তাহাকে তাবৎ ক্লেশ প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। 

মুক্তিবপ পরমার্থলাতে ধাহার ঈচ্ছা, তিনি অর্থকে সংসার তৃণের শিখারপেই দর্শন 

ক্ষন এবং স্বয়ং শান্তি প্রাপ্ত হইয়! বিরাজ করিতে থাকুন| ৪-৪১। হে তাত! 

দমে অর্থের কথা বল হইল, এ অর্থ কেবল শোৌক-মোহাদি বিকার-জনিত 

অরামরণাদি কার্ষযের ও দৈন্ঠ-দৌরাস্ত্যাদি অপ্রিয় ভাবেরই সমষ্টিমাত্র ; তাহা 
বাতীত উহাকে আর অন্য কিছুই বল! যাঁয় না । ৪২ 

এ সংসারের জীবকুল জরা-মরণ-ধন্মী ; একমাত্র গ্রীতিই তাহাদের জরা-মরণ- 

"।এক সর্বদুঃখহর মহৌষধি। ৪৩। গ্রীতিৰপ অমৃত্ের তুলনা নাই। বসন্ত খতু, 
পৃণচন্ত্র, নন্দনকানন ও অগ্গরাগণ এই সকল একত্র সম্মিলিত হইলেও একমাত্র 
গ্রীতি-্ধাই উহাদের অপেক্ষা প্রধান পদ্দার্থ। ৪৪ | বর্ষাসমাঁগমে সরোবরের 
ঈায় প্রীতিযোগেই সাধুহৃদক্বের পূর্ণত| হয়। যেরূপ বঁস্থাগমে সমস্ত ভর 

২২ 
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পুষ্পরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, দ্দপ সাধুব্যক্তি গ্রীতির 'আশ্রয়েই হদয়-হা'রিণী 

সুরস-প্রসাদময়ী তেজস্থিহা লাভ করিয়া সমধিক শোভাসম্পদে পরিপৃরিত হইয়া 

থাকেন । ৪৫-৪৬। যেব্যক্তি নিরন্তর অসন্ত্ই হইয়| অর্থবাঁসপন। করে, পাদ্ুকা- 

পিষ্ট কীটবৎ দুর্বলমনে কেবল তাহার চেষ্টামাত্রই করা হয়। সে নিয়ত এক 
দুঃখের অবপানে অন্ত ছুঃংখ ভোগ করিতে থাকে | ৪৭ যে ব্যক্তি উদ্ছেল সমুদ্রবক্ষে 

পতিত ও তরঙ্গ-তাড়নায়্ বিবশীরৃত হইয়। পড়ে, তাহার ন্যায় সেই ধনকামী 

লোকের কুত্রাপি সুখাবস্থিতির আশা নাই | ৪৮ | 

হেতাত! এ সংলারে রমণী-সম্পত্তি একান্তই ভয়ঙ্করী। "অজগর সপেব 

ফণাচ্ছায়ার ন্যায় প্রকৃত সুধী বাক্তি কদাচ রঙ্ণীতে সমাঁসক্ত নহেন। ৪৯ । থে 

মর্ঘ অর্থার্জন ও 'অর্থসংরক্ষণবণাপারে অনর্থাপত্তি বুঝিয়াও অর্থাভিলাষ কবে, 

তাপ নরাকার পশুকে স্পর্শ করাঁও কর্তব্য নহে। ৫০। যেব্যক্তি বৈতৃষ্ণ্যরূপ 

অস্ত্রের পাহায্যে মনের বাসাভ্যন্তর-উদ্ধমরূপ বৃক্ষনমূহ ছেদন করে, তাহার 

জ্ঞানরূপের উগ্ভবস্থান স্বদয়ক্ষেত্র গ্রকাঁশমান হইয়া থাকে । ৫১। তাহার দয় 

নিন্মল হইয়া উঠে। প্রথমে সংসারের প্রতি বৈরাগ্যস্থাপন, ততগরে দাধুমংমণ 

ও সংশান্সের অনুশীলন, অনন্তর শান্সীর্থসমৃহের সম্যক চিন্তা করিতে করি 
ভোগরাশি ত্যাগ করও বাসনাহীন হইতে হয়) এইরূপে বিবেকী ব্যক্তি পরমপণ 

লাঁভ করিয়। থাকেন । ৫২-৫৩ 

মপ্ুচত্ব।রিংণ সর্গ সমাপ্ত । 

অফ্টচত্বারিংশ নর্গ | 

বশি্ বলিলেনঃ_হে রাম! সাধুর হৃদয়ে সংপার-বৈরাগ্য জন্মিলে তিপি 

সাধুসংসর্থ লাভ করেন এবং স্বীয় বুদ্ধিলে শান্ত্রাভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া থাকেন 

ভোগের গ্রতি তাহার বাসনা থাকে ন1| তিনি নিষ্পৃহ হইয়া সঙ্জনপ্ে 

সমুপনীত হন। তীহার হৃদয় স্বতঃ গ্রকাশমান হইয়া পরম-পদীভিমুখে উপস্থিত 

হয়। ধন-রত্রাদি যে কিছু পদীর্ঘ, দম্তই তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করেন) তওগ্রি 

তাহার আর কোনই বাঁপন| থাকেনা । যেরূপ উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ও শুফ পঞজাদি গৃহ 
হইতে বহিক্কত বরা হয়) তদ্রপ অর্থের সঙ্গমাত্রই তিনি ত্যাগ করিয়! থাকেন ।১-॥ 
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এমন ভারবাহী পান্থ স্বীয় শক্তি ও দ্রবোর গুরুত্ব বুঝিয়! ভারদ্রব্যের এক একটি 
কমে ক্রমে পরিহার করিতে থাকে, বিবেকবান্ ব্যক্তিও তদ্প স্ত্রী, পুত্র ও 

মান্ীয়স্বজনাদি প্রভৃতি ভারভুত বলিয়া জ্ঞান করেন এবং যথাসময়ে নিজ 

গামর্থোর অনুপাতে ক্রমে ক্রমে ভাহাদের সংপর্গ বর্জন করিতে থাকেন। ৪। 

পাহার মন শান্তিময় হয়; তাই তিনি ভোঁগমাত্রেরই পরিহার করেন; কৌন- 

পৃুকার ভোগান্গভবই করেন ন1। ৫ | অধিক কি, বিবেকীরা ন1 নির্জনে, না 
1“গন্তরে। না সরোবরে, না গহনবনে, ন। উদ্ভানে, না কোন পুণ্/তীর্থে, না নিজ 

এ) ন' স্থহৃদ্বর্গের ক্রীড়াবিলাসেঃ না অরণ্যে অনুষ্ঠিত গ্রীতিভোজে, ন1 শান্তরীয় 

পিচার্বিতর্কেঃ এ সকলের কোথাও তিনি স্থিরচিন্তে অধিষ্ঠান করেন না । ৬-৭। 

সই বিজ্ঞানবাদী জ্ঞানী ব্যক্তি তৎসময়ে শমদমাদি-গুণসম্পনন ইইক্ব] থাকেন, 
যোনভাবে আত্মাতেই প্কৃন্তি লীভ করেন এবং যাঁহ। সেই দেহেন্সিয়াদির অধিষ্ঠাতা 
ণগস্বরূপঃ তাহাঁরই অনুসন্ধান করিতে থাকেন । ৮। এই প্রকারে অভ্যাস করিতে 
করিতে বিবেকী ব্যক্তি অনায়াদেই পরমপদে বিশ্রীস্তি প্রাপ্ত হন। একমাত্র 
খ্ন্তানই আছে, তন্ভিপ্ন কিছুই নাই বা অন্ত অর্থাববোধ নাইঃ এইবপ 
পানুভবমন্ন পরমপদ অন্তরেই অধিঠিত। ইহাই পণ্ডিতদিগের মত। সমগ্র 

গ্ণার্থ দহ অভেদঙ্ঞানে এীকাপ্তিক সম্বন্ধে পরিণতি হওয়ায় যাঁহার বোধত বা 

শগ্যহ| একেবারেই নাই, তাহাকেই পরমপদ কহে জানিবে । ৯-১২ 

য|হার! নিজ সন্বিন্ম।ত্রেই বিশ্রীম করেন, তাদৃশ নির্শনন্ক সীধুদিগের বিষম্মগাব 

৭দ|চ বিদ্বিত হয় না । বস্কতঃ অচেতন পাষাণের ক্ষীরঅ।ব কথন হয় কি? ১৩। 

[ধু আত্মনিষ্ঠ হইয়া, বিষয়-বিরোধী পদে উপস্থিত হন, এবং মনোবিহীনভাঁবে 

মৌন।বলম্বনে চিত্র।তিবৎ স্বস্বভীবেই অধিষ্ঠান করেন। ১৪। সেই আত্মতত্তজ 

খক্তির মন সর্বার্থযুক্ত হইলেও নিরর৭থক, অতি মহাঁন্ হইলেও পরমাণুপ্রীয় এবং 

পূর্ণ হইলেও শূন্যন্বরূপ হয়। সুতরাং তিনি তখন মনোবিহীন হইয়া থাকেন ।১৫। 

ঃমি, আমি, দিক ও কালাদি জ্ঞান তাহার চিন্ীব্রব্ূপে থাঁকিলেও তাহাতে 

দ্গরূপে নাই বলিয়া দীপ-কৃত তিমির-দূরীকরণের স্তায় তিনি শুদ্বসত্বস্বরূপে 
অবন্থন করত অন্তরের অজ্ঞ।নান্ধকার এবং বাহা রাগ, ঘ্েষ, ভয়াদি দূরীভূত 

করিয়। দেন। ১৬-১৭ | সুতরাং যেখানে রজোগুণের কণাঁবাত্র নাইঃ যাহাতে 

*মঃপ্রকাশেয় একান্তই অসম্ভাবন1, আর সত্বগুণের পরপারে ধিনি বিরাঁজমীন, 

তাদুশ ব্রিগুণাতিবত্তী ব্রহ্গস্বরূপ নর-সর্ধ্যকে প্রণাম কর! কর্তব্য। ১৮। ভেদ- 

বুদ্ধির অপপারণে ধাহার চিন্ত অন্ততিত হইয়। যায়, তাদৃশু জ্ঞানীর তদানীন্তন 
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অবশ্থ। বাকো বর্ণনা! করা যায় না। ১৯। হে মহামতে! যদি ভক্তিসহকরে 

পরমেশকে রাত্রিদিন অ।রাধন। করা যায়) তাহা হইলে তিনি প্রন্ন হইয়! ভক্ত 

জনকে এইরূপই নির্বাণপদ প্রদান করিয়] থাকেন । ২০ 

শ্রীরাম বলিলেন,_হে মুনিশ্রেষ্ট ! তত্বজ্ঞানিগণের মধ্যে আপনিই সর্ব- 

প্রধান তবঙ্ঞাঁনী ; আপনার অবিদিত কোন তত্বই নাই । এই জন্য জিজ্ঞ।দলিতেছি, 

কে ঈশ্বর? কিরূপ ভক্তিদহকারে কিরূপেই বা তাহাকে প্রসন করা যায়? ২১ 

বশিষ্ঠ বপিলেন,--হে বুদ্ধিমন্! ঈথর তোঁমার নিকটেই বিরাজমান, 
অনায়াসেই তাহাকে লা করা বায়। হে তাত! নিজের ষে মহীক্ঞানময় 

আত্ম, তাহাই পরমেশ শব্ষে কীন্তিত।২২। সেই পরমেশ হইতেই সকল, 

তাহাতেই সকল, তিনিই সকল; তাহ1রই সর্বত্র অধিষ্ঠান। তিনি সর্ধাস্তরে 

শোতভমান ; তিনিই সর্বময় | দেই সর্বাস্বরূপ বিভুকে প্রণাম । ১৩। বাধু হইতে 

যেরূপ গমনাদি শক্তি, তদ্ধপ দেই কাঁরণ-পুরুষ হইতেই এই স্থষ্টি-স্থিতি-বিকারাদি 

প্রকটিত জানিবে। এই চরাচর সমগ্র ব্রহ্মা মতত তাহার পুজায় তৎপর। 
ভক্ত ভক্তির সহিত তাহাঁকে অর্চনা করিলেই তিনি প্রসন্ন হন | জীবের বনু- 

জন্মার্জিত পুণ্যবশেই সেই চিন্ময় বিভু পরমাস্মাঁ তত্বজ্ঞাঁন উৎপাদন করিবার 
জন্ তৎসনিধানে নিম্নোক্ত বিশুদ্ধ দূত প্রেরণ করেন। ২৪-২৭ 

শ্রীরাম কহিলেন,_-হে তপোধন ! সেই পরম প্রভূ পুত আত্মা তাহার 

ভক্ত-নকাশে কাকে দূতরূপে পাঠাইস়্1 দেন এবং কিরূপেই বা সেই দূত আসিয়া 

তত্বজ্ঞান উদ্বোধিত করিয়1 দেয়? ২৮ 

বশিষ্ঠ বলিলেন,_হে তাত ! পরমাত্মা পরমেশ ভক্তসকাশে যে দূত প্রেরণ 

করেনঃ এ দূতকে বিবেক কহে । আকাশে যেরূপ চন্ত্রম। বিরাজ করেন, তন্দপ 

এ বিবেকই জীবের হৃদ্গুহায় আপিয়া সানন্দে অধিষ্ঠান করে। ২৯। জীব 

বাসনাজালে সতত আবদ্ধ হইয়া থাকে । বিবেক আসিয়াই তাহার বোদ 

জন্মায় এবং এই দুস্তর ভবার্ণব হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া! দেয়। ৩০। 
জ্ঞানাত্মাই অস্তরাত্ম! ; তাহাঁকেই পরাৎপর পরমেশ্বর জানিবে। তাহারই এক 

নীম ওক্ক!র ; ইহাই তীহার বেদৌক্ত নাম ।৩১। কি দেব কি দৈত্য, কি নাগ, কি 
নর, সকলেই জপ-তপ, হোঁম-দানঃ বেদাধ্যয়ন ও যঙ্জাদ্দি সৎকর্ম আচরণ 

করিয়! সর্বদ1 তাহাঁরই প্রসন্নতাদাধনে তৎপর | ৩২। তাহার যে বৈশ্বানররূপ, 

্বর্গই দে রূপের শিরংপ্রদেশ, ক্ষিতি তাহার চরণযুগল, নক্ষত্রসমূহ রোমরাঁজি, 
জীবকুল অস্থিপুঞ্জ এবং আকাশ তীহীর বক্ষঃস্থল। পরমেশ চিদীত্মা; তিনি 
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নিক্কত সর্ধস্থানেই গমন করিতেছেন, সর্বদ! জাগ্রৎ রহিয়াছেন এবং সমস্তই 

প্রত্যক্ষ করিতেছেন। অধিক কিঃ সেই বিশ্বরূপের কর-পদ ও নেত্রকর্ণাদি 

নিয়ত সকল দিকেই কার্য্যতৎপর | ৩৩ ৩৪ 

বিভু আত্ম বিবেক-নামক দূতকে উদ্বোধিত করিয়| জীবের চিত্ত-পিশীচের 

বিনাঁশপাধন করেন । তৎ্পরে জীবকে তিনি বাঁকাাতীত আত্মপদে উপস্থাপিত 

করিনা থাকেন । ৩৫। এই জন্ত বলিতেছি, আম্মা আপন সামধ্যে দর্ববিকল্প ও 

পর্ঘবিকাঁর বর্জন করত আপনা হইতেই প্রপযন হইয়া থাকেন । ৩৬। কারণ) এই 

সংসার যেন নিশা, উহা কাম-রোষাদিরূপ জলদমালাঁয় সমাচ্ছ্ন ; এ সংসাররূপ 

নিশার অজ্ঞানান্ধকাঁরে মনোরূপ হুষ্ট পিশাচ নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে । শী 

নিশার অন্ধকারে একমাত্র স্বীর জ্ঞানময় আত্মাই পূর্ণচন্ত্রবৎ বিরাঁজ করেন । ৩৭। 

এ সংসার যেন ছস্তর সমুদ্র ; বাপনাতরঙ্গ দ্বারা উই1 পরিব্যাপ্ত, চিত্তরূপ প্রবল 

বাধুতে পরিচাপিত, মরণনামক গভীর জলভ্রমে ঘুর্ণিত, ইন্দরিয়রূপ ুর্বত্ত দলের 
আগ্রযস্থপ এবং জড়াকাঁর বারিরীশির অধিষ্ঠান ; এই সংসীর-সমুদ্রের পরপারে 

উপনীত হইবার প্রধান সাধন বিবেক-তরণী | ৩৮-৩৯। পরমাত্া প্রথমে যদি 

'মভিমত পুজীদি লাহে প্রপন্ন হইয়। উঠেন, তাহা হইলেই এ সংসারে বিবেক- 
দত প্রেরণ করেন। তৎপরে সাধুসঙ্গ ও সংশাস্ত্রের অনুশীলনাদি দ্বারা তত্বজ্গনের 
উদ্ধাবন করত অমল অদ্বয় পরমপদে জীবকে উপনীত করিয়া থাঁকেন | ৪৭ 

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাগু । 

উনপঞ্চাশ সর্গ | 

বশিষ্ঠ বলিলেন,__তাত ! যাহারা বাঁসন| বিসর্জন পুরর্বক বিবেকের পুষ্টিপাধন 

করিয়াছেন, তাহাদের চিত্তক্ষেত্রে এক অপূর্বব অনির্বচনীয় মাহাতআ্মাই "আবিভূর্তি 
হইয়া থাকে। ১। এই চতুদ্দশ ভূবনের সম্পত্তি ও জীবজাতি সেই মহাপুরুষগণের 
দার্য্য-গাভীর্ধাবতী বুদ্ধিকে কোনই প্রলোভন প্রদর্শনে সমর্থ হয় না । ২। এই 
থে সংসার দৃষ্ট হইতেছে, উহ চিত্তেরই ভ্রাস্তিমাত্রঃ এইরূপ বিশ্বাস বে সময় হৃদয়ে 

বদ্ধমূল হয়, তৎকাঁলেই বহিরন্তরচাঁরী নেত্র) কর্ণ ও মন প্রভৃতি যাবতীয় ইন্দিয়রূপ 
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হিংম্ জন্তু এবং তন্মঃলক অজ্ঞান বিদূরিত হইয়। যাঁয়। ৩। গগনপটে যেরুপ 

বিন, মরুভূমিতে যেরূপ জল এবং অন্তররীক্ষে যেরূপ গ্ববর্বনগরঃ তদ্দপ এই 

অখিল জগত্ই যখন একান্ত ভ্রমাআ্মকঃ তখন আর বাসনার স্থান কোথায়? ফণ 

কথা, কোঁনরূপে বাঁদনার অবকাশ নাই |৪| বাসনা যদি না থাকিল, তবে 

থাঁকিল একমাত্র আকাশ । পরস্ত এই যে বাঁপনারহিত অবস্থা॥ ইহা মনের 

সন্তীর অভীবেই হইয়া থাকে । বিবেকী ব্যক্তি কিছুতেই উক্ত অবস্থ।র পরিহার 

করিতে সমর্থ হন না। ৫। জাগ্রত স্বপ্ন ও সুযুণ্তি, এই তিন অবস্থাই; প্রথিত ; 

এই অবস্থীত্রয়ের অনংপৃষ্ট বা অতীত যে অবস্থ।) তাহাকেই পরমা বস্থ! কতে। ৬ 

হেরাঁম! ঘেব্যক্তি ধ্রৰপ পরম অবস্থা লাভ করিয়াছেন) ততৎসকাশে 

এই নানাত্মক জগৎ বিচিত্র রত্ররাজির প্রভীরাজিবং আভাসমাত্র। যেরূপ 

আকাশে নান! রত্ররাজির প্রভাপুঞ্জ দুষ্ট হয়) এ জগতের রূপদর্শনও তদ্দণ শূন্যান্র 

বূপেই পর্যবসিত হইয়া থাকে । এই ভূতপ্রপঞ্চ জগতের সভ্যতা কিছুই 

নাই। ইহা ত্রহ্মাখ্য মহারত্রের প্রভাপটণৰপেই প্রকাশ পায়। ৭-৯। স্থষ্টিব্যাপার 
নাই, কাজেই নানাত্ব ও প্রলয়েরও বিদ্ধমানতা নাই । অতএব বিনাশের 

অসম্ভাবন!; মাত্র রূপ-পরিশূন্ত, কল্পন'ময় সৌরাংগুপুঞ্জই বনীভূতভাবে প্রতিভা স. 

মাঁন। ১০ । সঙ্কল্প-দেহের ঘন পিওভখব নাই, তাই কল্পনাময় আকাশে অন্তত 
বাপারাঁদিবৎ চিত্তরাজ্যে কেবল শৃহ্যতাই অনুভব হয়।১৯। এই হেতু বলা 

যাইতে পারে যে, শুন্যতা যদি কোন পদার্থ হইয়াই না দাঁড়াইল। তবে তা 

শন্াধারে রাঁগ-ঘেষাঁদি ভাবের অবস্থান কিন্ধূপে স্তরে? কোঁন পক্ষী কি 

শবিষ্যৎ কল্পনাময় আকাঁশ-বৃক্ষে বিশ্াষ লইতে পারে? ১২। এইভীবেই বুষ্বা 

ষাঁয় যে, এই চরাঁচরা স্ক ত্রক্মাঁণ্ডের ঘন পিওভাঁব নাই, অধিকন্থ ইহার শৃন্ঠতার এ 

অনভাঁব। একমাত্র পংই পরিশেষে বিরাজিত থাকে। তহার অবিচল 

চিরপ্রতিষ্ঠ । যিনি সম্যক জ্ঞানী হইয়াছেন, তাহার ভাসমণন নানাত্ব মান 

সন্মাত্রেই প্রলীন ; তাই উহা! কাঞ্চনপিওমধ্যে সংস্থিত কট ককেঘুরাদি নানাকাঁরবং 

নান! হইলেও অনানাবৎ প্রতিভাত ৷ ১৩-১৪ 

তাঁত লোকের বুদ্ধি সাধারণ তঃ নিরন্তর উত্তমাধম বিষয়ের দিকেই ধাবমান 

হয়ঃ তাই সর্বথ। তাহার স্থিরত্বপ্রতিষ্ঠ। নন্তবে না; সুতরাং তথাবিধ বুদ্ধি সতা- 

স্বরূপের লাভাশয় প্রধাবিত হইয়াও সতত কেবল ক্লেশই ভোগ করে । এ অবস্থায় 

এ নত্যস্বক্ূপের প্রাপ্তির পথ কি? একমাত্র অভ্যানযোগই উহা লাভের উপায়। 

যিনি এই ভুত, ভবিষ্যুৎ ও বর্তমান জগতের উৎপত্তিকে বিশেষ বিবেচন! 
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নহকারে স্থূল সঙ্গ প্রপর্চাতীত সন্মাত্র অখণ্ড বোঁধরূপে প্রত্যয় করেন, তিনিই 
গ্রকৃত তত্বক্জ। তাদৃশ দ্বৈতভীব-শূন্ত আত্মজ্ছ অধিকরীর নিকট হইতে এই 

গংসারপ্রপঞ্চ অসৎ বলিক়াই প্রতিভাত হয়। ১৫-১৮ 

হেরাম! এই সমস্ত উপদেশই তন্বক্ঞ ব্যক্তি আপনা হইতে অনুভব করেন । 

£াঠার নিকট ভৃতপ্রপঞ্চের পিওতা নাই, প্রত্যক্ষাদির শন্ততাও নাই; সুতরাং 

এতদ্ভয়াশ্রয়ী মনেরও তীহার সম্পূর্ণ অভাব । ১৯-২০ | যিনি কেবল সম্মাত্র 

পারমার্থিকরপে অবশিষ্ট এবং অন্তরে চেতন, ঈদৃশ পরমাত্মার চেত্যবিষয়ক 

ম্ুখতাই ঠৈতন্ত ব| সংসারভাবের জ্ঞান ; পরন্থ এইরূপ জ্ঞানের বিকার হওয়াই 

এধস্ত অনর্থকর এবং উহার যে অপ্রকাঁশ, তাহাই মঙ্গলপ্রুদ | ২১। কারণ) জল 

.এক্ধপ অত্যন্ত শীতল হইয়া! উঠিলে তদীয় জড়ত্ব বশতঃ স্থল করকাদির আকার 

পরিএহ করে, তদ্রপ এ জ্ঞানেব উদয় হইলে উহ] প্রথমতঃ বাহা ভাব প্রাপ্ত 

“হ। সুলত লাভ করে। ২২। চিদাম্ম। যে সময় স্বীয় অজ্ঞান মহ একত্র হন, 

“কালেই স্বপ্ান্ুভৃত বিষয়বৎ স্ভলশাব ধারণ করেন। চিন্ত উহা জ্ঞাপক 
১41 ১৩ 

চিদাত্ব। প্রকৃতপক্ষে কোন অবস্থাতেই রূপাস্তর প্রাপ্ত হন না? তবে যে 

১!হ|র পার্ণক্য দৃ্ট হয়, ভাহা মাত্র বিভিন্ন শের কল্পন|। ব)তীত আর কিছুই 
শভে। ২৪। স্বপ্ন দেখিলে মন বহিরন্তরতাবে জড়িত হইয়। বিকৃত হয় বোধাস্মার 

(সব হয় না) তিনি অন্তরে বাহিরে বস্ত দশনে মুগ্ধ হইলেও কিছুতেই তাহ]র 

114 ঘটিবার সম্ভব নাই। ২৫। কারণ, বোধাত্ম। আকাশ, তাই তাহার 

॥প আকাশ মাত্র) কাল।দির হম তাহার বিকৃতি কদাচ ঘটে না। কাঁদেই 

গপবৎ এ আকা|শেরও অর্থন্বরূপে পরিণতি হওয়া] অপম্ভব | ২৬। যাহ| বোধত্ব, 

' শাখা কাচ একান্ত বিসদূশ জড়রূপ লাভ করিতে পারে না। এই জন্ত উক্ত 

11ঞবিষয় কদাচিৎ বোধের বশে অন্তর্ভীব প্রাপ্ত হয়। বোধাস্তা কখনও দৃশ্য দশায় 

*পনীত হন না) যদিও কদ1চিত তদবস্থাযুক্ত হনঃ তথাচ পূর্বের ম্ায় অবিকৃতই 
খাকেন। ২৭-২৮। যখন একমাত্র শুদ্ধ জ্ঞান-পরিণত আত্মা সম্যকৃরূপে প্রকট 

৮] উঠেন, ভখন বোধ ও অবোধ এই উভস়ার্থক বেদ-বাক্যেরও বিলোপ ঘটে 

€ণৎ স্বকীয় দু তর ভাবনাবশেই আতিবাহিক দেহী মনেরও মহাভৃতান্তর্ভাবে 
ছিতিজ্ঞান হয় । ২৯-৩০। পরন্থ অভিনেতার] যেরূপ নিজ রূপে অলীক কল্পিত 

এশাচত্ব গ্রাকটিত করে, তদ্রপ আাকা1শবৎ ব্মিল আতিবাহিক চিন্ত তখন অসত্য 

'অংধিজৌতিক ভাবের কল্পনা করে। ৩১। আমি উন্মান্ত নহি, এবংবিপ জ্জানের 
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উদয় হইলে যেরূপ উন্মত্ত অপগত হয়, তব্দূপ ভ্রান্তি যখন স্বশ্বরূপে পবিজ্ঞাত 

হওয়। যাঁয়, তখনই উহার উপশাস্তি ঘটিকা! থাঁকে | ৩২ । ভ্রীস্তির যখন স্বস্বরূপে 
সম্যক্ পরিজ্ঞান হয়ঃ তখন বাসন1ও উচ্ছিন্ন হইয়1 যায়। যদি স্বগ্লাবস্থায় স্বপ্নকে 

স্বগ্ন বলিকাই বিদিত হওয়া যায়, তাহা হইলে কাহারও কোনরূপ চিন্তার কারণ 

থাকে কি? ৩৩ 

উল্লিখিত বাঁপন1 বিলীন হইলে তখন সংপারভাবেরও উপশান্তি ঘটে। 
পঙ্ডিতেরা বাপনাকে ছুষ্টন্ব ভাবা পিশাচী বলিয়াই জ্ঞান করেন এবং ত্রপ জ্ঞান 

করিয়। তাহার উচ্ছেদসাধনে যত্রশীল হন । ৩৪ । অজ্ঞান-জাত উন্মন্ততা যেরূপ 

অভ্যাস নিবন্ধন মু হইয়া! উঠে, তদ্রপ জানাভ্যাসের নৈরন্তর্য্যেই কালসহকাঁরে 

পরী উন্মন্ততার উপশম ঘটিয়| থাকে | ৩৫। তব্ববিদ্গণ যেকপ জ্ঞানাভ্যাসের 

ফলে আতিবাহিক শরীরকে আধিভৌতিকতায় উপনীত করেন, তদ্রুপ 

'আঁতিবাহিক শরীরই জীবস্বরূপত1 লাভ করে এবং সুচি জ্ঞানাভ্যানের ফলে 
বন্মপারূপো উপস্থিত হয় | ৩৬-৩৭ 

হেরাম! পরমেশ জগৎকারণ ; তাহার স্ববূপজ্ঞানের একত্ব বিদ্দিত হইয়। 

যাবৎ ন। অথণু বৃভ্তির সম্যক পরিণতি বুঝিবেঃ তাবংকাল অখণ্ড অদ্বন্ন ভাব 

জ্ঞাত হইবে। যে সময় চিত্তের বাহ আভ্যন্তর উপশীস্ত হয়ঃ তৎকালেই স্বন্বরূপণ্ড। 

প্রকাশমান হয়। তাই বলিতেছিঃ ঘভিা। আকাশবত স্ুশীতল স্বস্বরূপ) তাহাকে 

'আশ্রন্ন করিল! শান্তিময় 5ও | ৩৮-৪১) জ্ঞানী ব্ক্তি জ্ঞানযজ্ছে রতী হইয়া সংসা৭ 

চয় করেন এবং তাতে সর্বত্যাগরূপ দক্গিশ। দিক) নগ্ছশেষে ধ্যানরূপ যপ 

নিখাঁত করিয়। থাকেন। এইবপ করিলে তাহার সর্বোত্তম পদে অধিষ্ঠান 

ঘটে । ৪২। প্রতপগ্ত অঙ্গারবৃ্টি হউক, প্রবল বাত্য প্রবাহিত হউক, কিংবা 

ভূকম্পই হইতে থাকুক, কোন কিছুতেই ভ্তানী ব্যক্তির শান্তিভঙ্গ হয় না; জ্ঞানী 

নিরন্তর আত্মাতেই শাস্তি প্রাপ্ত হইতে থাকেন। কখনও তাহার আত্মবিচ্যুতি 
ঘটে ন।। জ্ঞানীর চিন্ত সে সময় বাঁপনা-বিরহিত হয়| তিনি বথানথভাবে 

প্রণাদির নিরোধদাধন করত অসাধারণ পদে অধিষ্ঠঠন করেন । ৪৩-৪৪ 

হেরীম! বদি বাহাবিষয়ে একান্ত বাদনাশৃন্ত হওয়। যায়, তাঁহ। হুইলে চিন 

অনীয়াদেই উপশন প্রাপ্ত হয়। অধিক কি; শান্তরচচ্চা, গুরূপদেশ, তগন্ত। 

ব। দমাদি উপায়যোগেও এরূপ চিত্বোপশমলাঁভ সম্ভবপর নহে। ৪৫। জ্ঞানী 

যখন মনে করেন যে, সম্পদ সকল এনান্তই বিপদের আম্পদঃ তখন তাহাঁর মন 
তৃণ্রাশির স্থান অধিকীর করে, শাহান বিষযবৈরাগ্যরূপ বঙ্ছি সংঘুক্ত হয়, আঁ 
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দব্বত্যাগরূপ বাধুর যোগে সে অগ্নি প্রজ্ঘলিত হইয়া! উঠে। ৪৬। তখন বাহিক 

আত্যস্তরিক অজ্ঞানরূপ মোহতিমির, ন্ধাণ্ডের ভূতভৌতিকরূপ পিওভাঁব এবং 

নেত্রাদি ইন্দ্রিয় থক্ঞানঃ এই সকলই সেই অন্বয় চিদাঁম্মরূপে প্রতিভাদমান বলিয়া 

অন্মিত হয়। মণির নিজাবয়বে যে দ্রব্য প্রতিবিদ্বিত হইতে থাঁকে, তাহা! যেন্ধুপ 

তীয় আংত্মস্থরূপেই প্রকাশ পায়, চিদাআ্াও তী সমস্ত গ্রতিবিষ্ব তদ্রপেই মাত্র 
পরিগ্রহ করিতেছেন ; প্রকৃতপক্ষে উহার চিদীম্বাঁ হইতে পৃথক নহে। ৪৭। 

'ঁকাঁশে ধূমই যেরূপ মেঘের আকারে পবিদৃষ্ট হয়ঃ তদ্রপ দেব, দৈত্য, নর, 

ন।গ, গৃশ্ঃ গিরিকন্দর প্রভৃতি বিভিন্নর্ূপে একমাত্র সেই অখণ্ড চিৎই প্রতি- 

হত হইতেছেন । ৪৮ । এই জড়পিও ব্রহ্গাগুভাণ্ডে যে সকল পদার্থ আছে, নকলই 

সেই চিদ্বিবর্তের নদীরূপে প্রবাহিত হইতেছে । এ নদী প্রাণের সম্পর্কে রস- 

বাহিনী ; উহাতে চিদাঁকাশরূপ মূণিল বিগ্ভমান ; সে মলিলে জীবকুলরূপ শফরীরা 

পরিভ্রমণ করিতেছে ) এ সকল জীবশফরী সর্বদাই অজ্ঞাসজাঁলে সংবদ্ধ। এই 

প্রকারে জালবদ্ধ হইয়াই তাহার] স্বশ্বরূপস্থিতি বিস্বৃত হইয়! যাইতেছে। 

স্বরূপলক্ষণ আঁকাঁশপ্রাঙ্গণে ঘনীভূত জলদবৎ অবস্থান করত এ চিত্তই 
ক্ষতি প্রভৃতি নানারূপে আপনাতেই বিণলিত হইতেছে । ৪৯ ৫১ 

হে রাম! বাঁপনা ব্যতীত অপরাপর সর্বাংশেই সমুদয় জীব সমান-স্বভা 
সম্পন্ন ; মাত্র বাসনার বৈচিত্র্য আছে বলিয়াই তাহার] শুফ পত্ররাশির 

সায় উড্ডীন হইয়া ন্বর্স-নরকার্দি নান! স্থলে পতিত হয়। জড়াঁকতি বংশী 

যেমন অঙ্গুলি-সন্নিবেশে বিশ্ষেপূর্ণ শব্ধ প্রকাশ করেঃ তন্রপ উহার! 
সকলেও জড়ত্ব বশতঃ বামনা নিবন্ধনই বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়! থাকে । ৫২ 

হে বৎস! তুমি অগ্রে শ্রবণ-মননা'দি উপায়চতুষ্টর়সম্পন্ন হও) প্রাণায়ামাদি 
মভ্যাঁস করিতে করিতে ধ্যানবিন্ব জড়তাদিকে দূরে ত্যাগ কর। আশ 

ত্বসাক্ষাৎকাররূপ উপায় দ্বারা বাসনাজাল্সম্কুল কঠোর ভব-পিঞুর 

ভাঙ্গিয়া ফেল এবং যাহা পূর্ণানন্দময় ব্রহ্গন্বরূপ, তাহাতেই অভ্যুদিত হইকগা 
অধিষ্ঠান কর, সংসারাদক্ত মূর্থের ম্যায় তুমি কখনও ব্যবহার-পরায়ণ হইও ন1। ৫৩ 

উনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত। রত এ 

২৩ 



পর্চবাশ সর্গ। 

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম 1 এই যে দেব, দৈতা গন্ধর্ব, নাগ ও নরাদি অখিল 

জীব পরিরৃষ্ট হইতেছে, এই মমস্ত জীবের মধ্যে অনেকে স্বপ্নজাগর, অনেকে 

সম্কল্পজাগর, অনেকে কেবল জাগ্রদবস্থাপন্নঃ অনেকে চিরজাগ্রত, কেহ কেহ 

ঘন জাগ্রতে স্থিত, অনেকে জাগ্রতস্গ্র এবং অন্ত কেহ কেহ ক্ষীণ'জাগর। 

জীবকুলের এই সপ্ত প্রকার ভেদ নির্দিষ্ট আছে। ১-৩ 
শ্রীরাম বলিলেন,_তগবন্! ভিন্ন ভিন্ন সমুপ্রে যেরূপ ক্ষীরলবণাদি বিভিন্ন 

সলিল, ভদ্রপ এই সপ্তবিধ জীবভেদ বিদ্যমান | মদীয় জ্ঞানবৃদ্ধির জন্ত আপনি 

উহা! সবিস্তার কীর্তন করুন। ৪ 

বশিষ্ঠ ঝলিরেন,_হে রামচন্ত্র! বহু প্রাচীনকয্পে কোন তভূবনে যে সমস্ত জীব 

জীবতাবস্থায় নিদ্রিত হইয়া শ্বগ্প দেখিতেছিল। এ জগৎ তাহাদের নিকট 

্বপ্নভাবেই অনুভূত হয়। এ সমস্ত জীব স্বপ্রজাগর নামে নিদিষ্ট । পক্ষান্তরে, 
জীব সকল কোথাও বাঁ নিদ্রিত আছে, তাহাদের স্বয়ং সমুদিত স্বপ্প্রপঞ্চ 
আমাদের দৃষ্টিবিষয় হইলে আমরাই তাহাদের স্বপ্লুনর হইব। তাহারা 
্বপ্র-জাগর জীব হইবেন । আমরা যে স্বপ্র-নর, তাঁহার হেতু এই যে, পরমাত্ম 
সর্ববা।গী) তিনি নিয়ত সর্বত্র সর্বস্বরূপে অধিঠিত। তাই বাঁদনারূপে সদাই 
আমর! স্বপ্নবান্দিগের অন্তরে বর্তমান । ৫-৯ 

শ্রীরাম কহিলেন৮_ভগবন্! পুর্ববকথিত জীবকুল যে নকল কল্পে উৎপক্ 
হইয়াছিল। যদ্দি সে সকল কলের কল্পনাবসান হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই 

বর্তমান কল্পে তাহাদের অবস্থিতি কি প্রকারে মম্তভবে ? ১০ 

বশিষ্ঠ বলিলেন” _তাঁত! স্বপনন্রান্তি দূর হইবার পর লৌকে যেরূপ 
অনিদ্রাবস্থায় উপনীত হয়, তদ্দপ জীব সঙ্কল্প নিবন্ধন নিজ সংস্কারক্রমে দেহান্তর 

আশ্রয় করে এবং অন্ত কল্পিত কল্পের জগৎও দর্শন করিয়া থাকে। কঙ্পনাময 

আকাশ.-ন্বিরাবাঁধ ও সুগম ) সুতরাং কল্পিত জগৎ দর্শনের বিদ্বা কিছুই 
নাই। ১১-১২। পূর্বে স্বগ্রজাগর জীবকুলের কথা উদ্লিখিত হইয়াছে, তাহার! 
এই সক্করময় জগৎরূপ পকৌডুঙ্গরের কীটস্থানীয় বলিয়া জানিবে। এখন 
মঙ্গল জাগর জীবকুলের কথা কহিতেছি, অবধান কর। ১৩। পুর্ববকল্পীয় কোন 

জগতের কোন স্থলে সন্কল্প-তৎ্পর জীবের! বিনিপ্রভাবে অবস্থিতি করিতেছি 
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ই সমস্ত জীবই সক্কল্প'জাগর। ১৪। পক্ষান্তরে, যিনি স্বকীয় ধ্যানভঙ্গ হওয়ায় 

মনোরাজ্যের আয়ন্ত হইয়া পড়েন, পুর্বাবস্থার অগ্ুধ্যান বিলোপ পায় বলিয়! 
সঙ্কল্লেরই পরিপুষ্টিদাধন করেন, অপিচ নঙ্কল্পই ধাহাঁদের চির-জাগরাতিমানের 

পদার্থ বলিয়া! যাবতীয় মাঁনপিক ব্যাপার সঞ্ষল্লেই পর্য্যবপিত হইয়া যায়, 
দেই দমস্ত জীবই মক্কল্ল জাগর নামে নির্দিষ্ট ॥ ১৫-১৬ 

উহাদের যে সময় স্বপন্বল্পের বিরাম ঘটে, তখন প্রাক্তন ব্যবহারকেই উহার! 
আশ্রয় করেন; এ সমস্ত সন্কর্প-জাঁগর জীব দেখেন যে, আমর! সকলেই সন্প্পবৎ 

প্রত) সুতরাং মঙ্কপ্প-পুরুষরূপেই প্রতীত। ১৭। এ সমস্ত জীবই সন্ব্ন জাগর 

নামে নিরূপিত। সঙ্কল্পেই ইহার! শয়ান আছেন। আমি, তুমি প্রভৃতি করিয়া 
যত কিছু লৌক, দকলই হঙ্কল্লময় জীবনে প্রবিষ্ট । অধুন| কেবল জাগরগণের কথ। 
শ্রবণ কর। ১৮1 সেই সকল জীব এই কল্পে পরমাত্ম ব্রন্ম হইতেই আবিভূ্তি 
হইয়। শরীর পরিগ্রহ করিয়াছেন। পূর্বে তাহাদের কোন প্রকার উৎপত্তি 

ছিপ না) সুতরাং তৎম্বরপ স্বপ্লেরও সম্পূর্ণই অভাব । অতএব ত্রীহীরাই কেবল 
জাগর-জীব। ১৯ 

এই জীবগণই যখন ক্রমে ক্রমে জন্মপরম্পরাঁয় জাগর-কার্যের নিদানভূত 
সযুপ্তিভাবে ভ্রমণ করিয়া উৎকর্ষ প্রাপ্ত হন, তখন চিরজাগর নাম ধারণ করিয়া 
থাকেন। ২*। এ সমস্ত চিরজাগর জীবই নিজ নিজ ছুরদৃষ্টনিবন্ধন জা গ্রদবস্থায় 
বখন অজ্ঞানাবৃত হইয়া জড়ভাব আশ্রয় করে) তখনই ঘন-জাগ্রদাখ্য। প্রাপ্ত 

পঞ্চম বন্ধ জীব নামে নির্দিষ্ট হইয়। থাকে । ২১। যাহার! শান্্রীনছশীলন ও সাধু 
মংপর্গাদি উপায় অবলম্বন করত বিশিষ্টরূপ প্রবৌধ লাভ করেন এবং দেই 
অবস্থায় স্বপ্নের স্তায় জাগ্রদবস্থাকে দর্শন করেনঃ তথাঁভূত জীবকুলই জাগ্রত 

শামে অভিহিত হইয়। থাঁকেন। ২২। যাহার! সপ্তমভূমিকায় আরোহণ করত 
পরমপদে বিশ্রাম প্রাপ্ত হন, তাহাদিগকে ক্ষীণজাগ্রজ্জীব কহে। ২৩ 

হে তাত! যেরূপ সমুদ্রের দগ্তবিধ ভেদ, তদ্রপ ত্বংপকাশে জীবকুলের এই 
ভেদ কীর্ঘন করিলণম। তুমি মম্যকৃপ্রকারে অবধারণ করিয়! মগলভাজন 

£ও। ২৪। এ জগতের বস্ত-বিচারণাঁরূপ ভ্রম তুমি ত্যাগ কর) কারণ, বর্তমান 

গম্বে জ্ঞান-ঘনভাব তোমায় আঁসিয়! আশ্রয় করিয়াছে) সুতরাং তুমি" সম্মাত্র- 
মুত দেহই লাভ করিয়াছ। ২৫ 

পঞ্চাশ সর্গ স্মা। 



একপঞ্চাশ নগ | 

শ্রীরাম কহিলেন, _ভগবম্ ! সেই পরমত্রন্গ হইতে অহেতুক কেবল জাগর- 
ভাব বিকাশিত হয় কি প্রকারে? ইহ! আকাঁশগত তরুর গ্তায় বোধ হইতেছে। 

আপনি এ স্দ্ধে সবিস্তার বর্ণন করুন| ১ 

বশিষ্ঠ বলিলেন_-হে মহামতে ! অবধান কর। যে কর্মুই হউক, কার 
ধ্যতীত কাহারও উদ্ভব হইতে পারে না। স্বতরাং এ সংসারে কেবল জাগর-ভাঁব 

সম্ভবপর নহে। ২। তাহাঁর অনন্তবত1বশে অন্ত যাঁবভীয় জীবব্যাপ্ত মংমারভাব 

অকারণ হওয়া অসস্ভব। এই ত অখিল ভ্রান্ত দৃষ্বজীল; ইহাতে কিছুই সঙ্জান্ 
হয় নাবা কিছুই বিনষ্ট হয় না। তবে যে শব্ধাদির আভৃম্বরঃ তাহ! কেবল 

উপদেগ্ঠের উদ্দেশে উপদেশের জন্যই বুঝিতে হইবে । ৩-৪ 
শ্রীরাম কহিলেন,_হে বিভো!।! কোন্ পুরুধ মন ও বুদ্ধি ইত্যাদির সঙ্গে 

সম্পর্ক রাখিয়। মূর্ত দেহ চেতন করিয়া মম্পাদন করিতেছে, তাহ! ধিশদভাঁবে বর্ণন 

করুন। ৫ 

বশিষ্ঠ বলিলেন,--তাঁত | এ শরীরের বিধানকর্তা কেহই কখন নাই, 

জীবগণকে কথন কেহ মোহিত করিয়1ও রাঁখে না; একমাত্র লিল যেরূণ 

জলভ্রম ও তরঙ্গাদি নানাকারে পরিলক্ষিত হয়, তদ্রপ যিনি অনাদি অনন্ত 

বোধাত্বাঃ তিনিই বাহা পদার্থের আকারে প্রতিভাত হইতেছেন। যেরূপ 
ভূগর্ভস্থ বীজ বহির্ভাগে বিশাল বিটপিরূপে প্রকাশিত হয়, তদ্রপ অপ্তরের বোধ- 
হদয়ই বাহ্ পদার্থপমুহরূপে নেত্রগোচর হইতেছে । ৬৮ | পক্ষান্তরে, স্তস্তের উপর 
পুত্তলিকাদি ক্ষোদিত থাকে? কিন্ত তাহার! স্তত্ত হইতে যেরূপ ভিন্ন নহে, তদ্দরপ 
এই যে নিথিল সংসার, ইহা সেই বোঁধাত্মার অভ্যস্তত্নেই তংস্বরূপে বিরাজমান 1৯। 
যদি প্রকৃতপক্ষে অনুসন্ধান কর! যায়, তাহ! হইলে দৃষ্ট হইবে, এ বোধাত্মার 
খাহাভ্যন্তর, কিছুই নাই) উনি দেশকালাদি-ক্রযে অনন্তস্বরূপ। পুষ্পাির 
গন্ধবৎ উহাকেই বাহ্ আভ্যস্তর ছ্বিব্ধ জগৎ কল্পনা কর বর্তব্য। ১০। প্রদিদধি 
আছে বটে যে, ব্রহ্মলৌকাদি বহুদূরে অধিষ্ঠিত। কিন্তু এরূপ প্রথিতি বান 
নিবন্ধনই ঘটিয়! থাকে । কাজেই যখন বিজ্ঞগণের বানাঁর বিলোপ ঘটে, তখন 
তাহাদের কোন বাধুনাই দূরস্থিত লোক দিতে যায় না। তখন এই সম 
বিশ্ব স্বশ্বর্ূপে একান্ত নিকটস্থভাবে বিদ্যমান থাকে। ১১ 



নির্বাণ-গ্রকরণ ১৮১ 

একমাত্র বোঁধাআ্বীই দেশকালাদির প্রতিপাদ্য ; সুতরীং যদিও তিনি দেশ, 

কাল, ক্রিয়া, লোক, রূপ, চিন্ত ও আত্মা এই সমস্ত স্বন্ব গ্রাহক শব্দার্থ হইতে 

বর্জিত হন, তথাপি সর্ববস্তই অশূন্য ; অশূন্য বলিয়াই খী সকল পদে দৃশ্যদর্শন- 

রহিত দ্রষ্টাদিগেরই জ্ঞানের প্রলার ঘটে । ইহা অসাধারণ বাক্তির কথা; কিন্তু 

সাধারণের পক্ষে ইহ! অপভ্ভব ; কারণ, যাহার অস্থির “অহং'ভাবরূপ গভীর 

গহ্বরে পতিত আছে, তাহারা কখন সেই অখও লোক দর্শনে সমর্থ নহে ।১২-১৪। 

এই বিশ্বস্থষ্টিকার্ষেয চতুর্দশবিধ ভূতগ্রীম বিস্তমান। তত্বজ্ঞানী উহ্াদিগকে 

স্থদেহের অঙ্গ বলিয়াই নির্দেশ করেন। তদ্ভিম্ন অন্য কিছুই তাহার চক্ষুতে 

নিপতিত হয় না। ১৫ 
পি 

হেরাম! কারণের অভাব বশতঃ স্থির উদয়াস্ত নাই। ব্যবহারদৃষ্টিতে 

বলা যায় যে, যেযন কারণ, কার্য্যও গদ্রপ হইয়া! থাকে । প্রশীস্ত সাগরের গর্জে 

'মূপ জলতরঙগ ও জলভ্রমাদি প্রচ্ছন্নভাঁবে অবস্থিত, তদ্রপ সেই অচঞ্চল ব্রহ্গপদেও 

গণ চিত্ত প্রভৃতি পদার্থরাশি বিগ্মান। মৃত্পিণ্ডের মগ্যে নানাবিধ 

ভাগ্ডাদি থাকিলেও তাহ! যেরূপ একই এবং কাঞ্চনপিণ্ড যেরূপ কটক-কেয়ুরাঁদি 
নানারপে অস্থিত হইলেও এক ভিন্ন আর কিছুই নহে, তদ্রুপ সেই অমল ব্রহ্ম এই 
নিখিল বিশ্বের আঁধার হইয়াও এক অখওঁ-স্বূপ | ঘট যেরূপ পিগী'বস্থায় 

পিগাকতি এবং ঘটাবস্থায় ঘটাকতি হয়, তন্রপ সাধারণতঃ এক দৃষ্টিতে ম্ব্ীবস্থায় 

এই প্রপঞ্চের জাগ্রন্থশাও স্বপ্ন এবং স্বপ্নদশীও জাগর হয়। তত্বজ্ঞেরা এইরূপেই 

এই জগংকে বিদিত হইয়। থাকেন । জাগ্রদবস্থাতেও জাগ্রথকে যে সময় চিত্তমাত্র- 

প্ূপে বিবেচন1 কর! যাঁয়) তখন উহা মরীচিকাবৎ অবস্থিতি করে ; আর উহাকে 

যদি বিচারসহকারে আয়ত্ত করা যাঁয়, তাহ! হইলে উহ! স্বপ্ননাম্য লীভ করিয়া 
থাকে । ১৬-২১। যখন বর্ষাধতু অতীত হয় তখন জলদমাল! যেরূপ ঘন তুষারাংশ 
হ্যাগ করেঃ তজ্জপ সম্যক্ জ্ঞান প্রকাশ পাওয়ায় ততজ্ঞানীর নিকট সৃতগ্রীমও 
প্রানীর দেহাভিমান সহ মূর্তভাব ত্যাগ করে। ২২। মেঘ যেরূপ জল মোক্ষণ 

করত অবশেষে আকাশত্ব'প্রাঁণ্ত হয়, তন্রপ সত্যের যখন ষাঁথার্থ্যজান জন্মে, তখন 

জ্ঞানীর নিকট এই পিত্ত জগৎ অহভ্ভাব সহ ক্রমশঃ উপশান্ত হইরী যায় | ২*। 

₹খন শরতের জলদের ন্যায় জ্ঞানীর কাছে দৃশ্ঠত1 ছিন্নভিন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে 

মৃগতৃষ্ণাবৎ অসৎ হইয়া! পড়ে) তাহাতেই জ্ঞানপ্রভাবে উহা দুরোৎঙ্গি্ড হইয়৷ 
যাঁয়। ২৪ ৯ 

হেরাম! প্রজলিত বহ্নিতে স্বর্ণ, ঘ্বত বা কা্ঠ ফেলিয়। দিলে তৎস্মন্ত যেরূপ 
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অগ্সিপভ একত্ব লাভ করে, তদ্রপ সম্যক্ জ্ঞান সমুদ্দিত হইলেই সংসার ও চিত্ত উত্ধ 

বোধ সহকারেই স্বরূপতা প্রাপ্ত ইয়। ২৫। শিশুর শৈশবাপগমে যখন বাহ- 

বিষন্ধক জ্ঞান জন্মে, তখন যেরূপ গৃহাভ্যন্তরেও তদীয় পূর্ববীনুভূত পিশাচভয় 

দুরীভূত হয়, তদ্রপ তবজ্ঞানের উদয়ে এই ত্রিভুবনে যূর্াদি আকার কল্পনাও শনৈঃ 

এনৈঃ শন প্রাণ্ড হইয়া যায়। ২৬। বস্তুতঃ বোধাত্মা অন্তহীন ও নিরাকার) 

তৎসকাঁশে এই জগৎ, চিত্ত ও তন্মূলক অজ্ঞান এই তিনটিই কারণাঁভাবে পরি- 
স্ছুরিত হয়। ন্তরাং এক্প বোধে স্থুলত্বগ্রহের সম্ভাবনাই থাকে না। ২৭। 

অধিকন্ভ এ জগৎ বোধাআ্সায় অবোধ হইতে চিত্তবৎ প্রকাশমান হয়। যদি সম্যক্ 

বোধের সম্পর্কগুণে ত অবোধ বিদুরিত হুইয়া মায়, তাহ! হইলে আর স্থুলত্ব-কল্পনার 

অস্তিত্ব কি প্রকারে থাকিবে ? ২৮। অগ্নিযোগে কনক গলিয়! গেলেঃ তাহা যেরূপ 

কোমল অবস্থাস্তর লাভ করে, তত্্রপ স্বগ্নীববোধে জাগ্রৎই মুর্তাদি আকারকল্পনা' 
রূপ প্রপঞ্চ পরিহার করে। ২৯ 

এইরূপ স্বপ্বাবস্থাবৎ জাগরাবস্থা! যে ময় বিচারে তুচ্ছ বলিয়া! অবজ্ঞাত হয়, 

শারদীপগমে জলের চ্যায় ভোগানুরাগাঁদি তৎকাঁলে নিতান্তই জয় পাইয়া যায়। 

যে ময় এই দৃষ্ত সম্পৎ্সমূহ স্বপ্রবৎ বিদিত হওয়| যায়, তখন ইহারা একাস্তই 
দ্য হইয়া! পড়ে । তখন এ সমস্ত থাকিলেও বিবেকী জনকে নিজখন্বাদনার্থ 

বাধ্য করিতে অক্ষম | ৩-৩২। কারণ, আত্মস্থখতুষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয়াম্থাদ 
হইতে বহুদুরে অধিষ্ঠান করেন। যদি বিবেকিগণেরও বিষয়াস্বাদে উদ্মুখতা সম্ভব 
হয়, তবে জাগ্রতে স্ুযুণ্তে একত্ব সম্ভবে এবং ভ্্রান্তে ও জ্ঞানীতেও অপার্থক্য 

অসম্ভব নহে। ৩2। এই ভ্রমরূপ সংসার যদি চিত্তরূপে পর্যবসিত হইয়া স্বগরত্বরূপে 
সংস্থিত হয়, ভাহ! হইলে হান্ত বা ক্রন্দনাদি বস্তু হইতে সত্যতাজ্ঞানের উপশম 

ঘটিয়া থাকে । ফল কথা, মুগতৃষ্ণাজলবৎ একান্ত অলীক এই দৃষ্তজাত কদাচ 
বিবেকী ব্যক্তির আশ্বাদযোগ্য পদণর্থ বলিয়! গণ্য হইবার নহে । ৩ -৩৫ 

ছেরাম! জগতের প্রতি শান্তবুদ্ধি জ্ঞানীর যৎকাঁলে সত্যতাজ্ঞানের অভাব 

ঘটে, তৎকৃ্লে গবাক্ষ-গর্ভ-পতিত দীপকিরণরাশিবৎ জগৎকে তিনি নিরাকার 
আঁকাশক্রপে দর্শন করেন । ৩৬ | এই জন্যই আগর জীব চিত্তত্রমাত্মক শ্রক্- 
চন্দনা দির ত্রান্তিময়ী আন্বাদ-কল্পনাকে পরমার্থপক্ষে শুন্ঠাকারে অনুভব করিয়্াই 
তাহা হইতে ক্ষান্ত হইয়া থাকেন। ৩1 বিশেষতঃ যাহা সম্পূর্ণই অবস্ত, সে বিষয়ে 
কোনপ্রকার গ্রাহতাই তে। সম্ভবে না'। ফলতঃ স্বপ্ন বলিয়া বোধগম্য হইলে কেহ 
কি কদাচ স্পষ্ট কুবর্ণের লাভ প্রত্যাশায় প্রধাবিত হয়? ৩৮। এই দৃশ্ত বস্তজাত 



নির্বাণ-গ্রকরণ ্ 

ধখন স্বপ্পবৎ বিদিত হওয়| যায়, তখন আর ইহাতে কিছুতেই আসক্তির সঞ্চার 

ঠয়না। দৃশ্র-দশারূপ দোষের মূলগ্রন্থি ছিন্ন হইলে অহঙ্কার ও মন বিলোপ 

প্রাপ্ত হয়। তখন আর আম্মীরস্বজনার্দিতে স্নেহবন্ধন থাকে না। জ্ঞানী 

লোঁক তখন নীরাগ ও নিরায়াদ হইয়া শাস্তি প্রাপ্ত হন । ৩৯-৪ 
হেরা! যেরূপ শিখার অপায়ে দীপালোক বিদ্তমীন থাকে না, তন্্রপ 

অনুরাগবন্ধন ছিন্ন হইলে বাসনারও বিলোপ ঘটে। অজ্ঞানদশায় এই অখিল 

গংসারই গন্ধব্বনগরবৎ ভ্রমসন্কুল ) পরন্ত ষখন জ্ঞানোঁদয় ঘটে) তখন ইহা] প্রদীপের 
গরভারাজিবৎ প্রকাশস্থভাব শূন্াকশষাত্র পরিদৃষ্ট হয়। ৪১-৫২। আত্মাতে তত্ব- 

গ্ানীর দৃষ্টি নাই, আকাঁশে নাই অথবা শৃন্টে নাই ) কারণঃ তিনি চরমে!রতি-- 
মপুম যোগভূমিকাঁয় অধিঠিত থাকিয়া! কেবল দেই পরমপদই দর্শন করেন। ৪৩। 
দেখানে আত্মা নাই' তাঁহা শৃন্ট ব। জগৎ-কল্পন] বলিয়া স্থিরীকৃত নহে; অপিচ 

তথায় চিত্ত বা দৃশ্ঠদর্শনবোধ উপনীত হয় না; সকলই মাত্র বথাযথরূপে 
অধিঠিত রহিয়াছে । ৪৪1 এই ক্ষিত্যাদি ভ্রব্যজাত অজ্ঞের মকা শেই মুর্তিমৎ বলিয়| 

অবধারিত হয়। পরস্থ জ্ঞানীর জ্ঞানোদয় ঘটিলে এঁ ক্ষিতি প্রভৃতির আকার 

থাকিয়াও থাকে না। ৪৫ 

হেরাম! যিনি অখণ্ড উপাধিশ্ব্ূপে গগনবৎ নির্মলভাবে বিরাজমান, 

তিনি অনঙ্গরূপে না থাকিয়াও নিয়ত অধিষ্ঠিত আছেন । ৪৬। তিনি নিত্য মৌনী 

মহাশয়; তাহার ষন অন্তমিত হইয়াছে ) তাই তিনি কর্দরপাশ উচ্ছেদ করত ভব- 

সাগরের পরপারে সর্বদা বিরাক্গ করিতেছেন। 8৭ হে তাত! কি স্বেদেজাদি 

চারি প্রকার দেহ কি তদাধার ভূবনাভোগ। কি তদদাধার আকাশদেশ, কি নিখিল 

দবাধর,কি অপরাপর লীধনসমূহ, সকলেরই-_যাঁবতীয় দৃণ্ঠ পদার্থলমূহেরই মুল 
উপাদানহেতু একমাত্র অজ্ঞান। সুতরাং যখন জ্ঞানের আবিতাবে মূল অজ্ঞানের 
উপশাস্তি ঘটে, তখন এই সমস্ত দৃপ্ত বন্তুপরম্পরা থাকিয়াঁও অস্দাঁকারেই পরিণতি 
প্রা হয়। ৪৮। জ্ঞানীর অন্তরে বিকল্প-বিকাঁশ নাই; তাই তাহা শীস্তিময় হইয়া 
খাকে। সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি তখন স্ব্বর্ূপে অধিষ্ঠান করত আত্মাননে সন্ত 
ইন এবং নির্বাধভাবে বিরাজমান থাঁকেন। ৪৯ 2 

একপঞ্চাণ সর্দ সমাধ। 
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প্রীরাম কহিলেন)হে মুশিশ্রেষ্ট ! পুর্ধে যে বৌধাত্ার বিষয় বলিলেন। 

তিনি যেরূপ ক্রমে জগদাকারে পরিস্ধুরিত হনঃ আপনি ভেদজ্ঞান খণ্ডন পুরঃদর 

মেই ক্রম মতসকাশে পুনরায় বুঝাইয়া বলুন । ১ 
বশিঠ বলিলেন, _হে রাম! মুল? স্বন্ধ, পত্র ও পল্লবাদিসমাকীর্ণ বৃক্ষের 

্যাঁয় অজ্ঞ আত্মা জগত্রূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হন। দর্শন সম্পর্কের সন্তাবে স্বীয় 

মনে তাহার এরূপই প্রথিতি। কিন্ত যাহ| দৃষ্টি-বহিভূ ত, তাহ! বুদ্ধির ম্মরপাতীত 

বলিয়া অপ্রথিত। ২। বিদ্বান্ ব্যক্তি পূর্বাপর শাস্ত্রল্গত পদার্থই দেখেন। 
পরন্ত যাহা দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়াও শান্ত্রঙ্গত নহে, তাহা বিজ্ঞ বাক্তি ভোগ 
বলিয়! দেখেন ন1) তাহা করেনও না । ৩। সুতরাং আমার যাহ! বক্তবা, তাহ 

আমি শাস্ত্রসঙ্গতভাবেই বলিব। মদ্ত্ত এই এ্রুতিগ্খকর উপদেশ সকল তুমি 

শান্ত্রনিষ্ঠ ও শুন্বমতি হইয়াই শ্রবণ করিতে থাক । ৪ 

হে তাত! মকুপ্রদেশহ্ছ কল্পিত নদীর সলিল যেরূপ নিথ্য1) ভদ্দপ এই 

অগংও অবস্ত) স্থতরাং এই দৃষ্তপরম্পরাদ্ধপ ভ্রম অবিগ্কা বলিয়াই বর্ণিত। 
নিদাঁঘ নদীর সলিলবৎ বস্তবতঃ এই অবিদ্ভা নাই ; তথাচ উপদ্ধেশ্ট বিষয়ের উপদেশ 

জন্য তুমি ইহা মছুপরোধে ক্ষণেকের জন্য মতা বলিয়া আশ্রয় করত মদরীয় বাক্য 
আকণন কর। ৫-৬| যখন তোমার মছ্ুপদেশজন্ত ফল-সিদ্ধি ঘটিবে। তখন তুমি 
এই অবিস্াতত্ব জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইবে । ইহা কোথা হইতে কি জন্ হয়) দে 

খ্ষয়ের সন্দেহমাত্র তথন আর তোমার খাকিবে না। ফলতঃ আবগ্তার সত্তা 

নাই) উহা! একটা কিছুই নহেঃ এইরূপ জ্ঞানের বিকাশই তখন তোমার 
ঘটিবে। ৭ 

হেরাম! এই চরাচর যে কিছু মংঘার দৃষ্ট হইতেছে, যংকাঁলে মহাঁগ্ররয 

ঘটখে১তৃখ্ন এই সকলই দর্বথ| নষ্ট হইয়া থাকে । ৮| অতএব খটগর্স্থ জন 
বিন্দু বিন্দু নিঃস্থত হইলে তাহা যেরূপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ ক্ষিতি প্রভৃতি 
অবয়বের বিশ্লেষণ ঘটাইরে এ ব্রন্মাডেরও ধ্বংদ 'হয়। ৯। শাখা 

দর্্বাবন্ধব বিনাশ পাইলে বৃক্ষ যেরূপ বিনষ্ট হয়) তদ্রুপ এই প্রকাযে জগদবয়ধ 

বসত গষয় হইলে জুগদবয়বী ব্রন্েও অনন্তত্ব ও আন্তত্ব খণ্ডিত হইয়া যায়। 
জধিক কিঃ তাহার সস্ভাবনা পর্ধ্যস্ত বিলুঞ্ হয়। ১৪। এতমর্শনে আম?! 
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চব্কবৎ মহদ্শক্তিকে মদ্দিরাঁবয়ববৎ বলিয়া! নির্দেশের ন্যায় জ্ঞানকেই 
এলাবয়ব বলিতে পারি না। কারণ, অম্মাদৃশ আস্তিক লৌকের ধারণায় 

এজ্ঞানাঁধীন শরীর স্বাপ্র দেহবৎ কদাঁচ যথার্থ হইতে পারে না। ১১। 

সগংয়ে জগদবয়বী বর্গের অস্তিত্ব থাকিবাঁর পক্ষে হেতু এই ষে, দৃশ্তশ্রী 
পুনঃ পুনঃ প্রকট হইয়াও বিলীন হইয়া যাঁয়। ইহা কেবল সেই অনির্দেশ্ঠা 
হবিগ্তারই কন্ম। ১২। যে যায়, সেই যে পুনব্বার প্রত্যাবৃন্ত হয়, তাহা 

বলিতে পারা যায় না; সেইরূপে অন্য কেহই আসিতেছে, ইহাই নিশ্চিত। 
বত হউক, আমরা পরমার্থশ্বরূপ পদার্থ লইয়! বিবাদবিতর্কের আবশ্তকত1 মনে 

কবি না। ১৩। তিনি নিতা সৎ জানিবে,এই বাহ কিছু পরিদৃশ্তমান হইতেছে, 

এ মকলই আদিহীন, অন্তহীন, শান্ত বোখস্বরূপ চিন্ময়াকাশ। অন্ুভূতি- 
প্রমাণে ইহাই বটে স্থিরসিদ্ধান্ত ! ১৪। এখন এই সমস্ত পনার্থ ইন্দরিয়গ্রাহ 
হইলেও যে প্রকারে অন্ভূতিগোচর হয় না এবং যেরূপে ইহা! ত্রক্মাভিন্- 

ণাবে পিদ্ধ হয়ঃ তাহাই যথাযথভাবে প্রকাশ করিতেছি। ১৫ 

হে রাম! মহাপ্রলষে কিছুই বিদ্বমান থাকে না) সামণন্ত তৃণ হইতে মহাদেব 
বং নিখিল দৃপ্তই বিনাশ পাইয়া] থাকে । এই জন্য বুদ্ধি বা মনের কেন 

ধর অন্ডিহ বিদ্যমান থাকে না। দেই অনাদি কালে আকাশও উপশাস্ত 

*২য়। পড়ে। তখন ক্রমে জল, বাঁযুঃ তেজ ও অন্ধকার একেবারেই ধ্বংসমুখে 

গঁতিত হ্য়। এইভাবে বখন সমগ্র শাব্ধ বিবয় একান্তই বিনাশ পায়, তখন 

নৎ্শব-প্রতিপাস্ত একমাত্র শান্ত বোধাআ্মাই বিরাজমান খাকেন। তাই 

151র আদি নাই, অন্ত নাই, তিনি চিরস্তন অক্ষয় পুরুষ; তিনি 

হশ্বিঘবিষয় নহেন ;) কোন বাক্য দ্বারাও তাহার স্বরূপ প্রকাশ করা অপম্তব। 

১£রাং কোনরূপ নামনিরক্তিই নাহ । তিনি সমগ্র জীবের অন্তরাত্মা ; 

ও তিনি নিজে শম্ত্বূপ । মেই ইনিই মদসং-নির্ববচ্য পরম পদ। অতএব 

£নই ন। বাধু। ন| শুগ্ঠ, না বৃদ্ধি, না মন, না আকাণ, কিছুই 'নহেন। 

পিন ইহাকে যথাথরূপে ভ্ঞাত হইয়া ইহীর পদে অধিষ্ঠিত থাঁকেন,_ 

একিয়াও এতদ্বিরহিত হন, তিনিই ইহাকে প্রকুষ্টরপে অনুষ্ব “করিয়া 

থকেন। অপর পাধারণ কেবল শাস্্রান্ুপারেই ইহার এইরূপে বর্ণন করন যে, 
ইশ না কাল, না মন, না আতা, না সখ না অসং ন! দেশ, নখ দিক্, 

এতৎসমুদ্বায়ের কিছুই নহেন কিংবা ইনি '৯দেশ-কালের অন্ততভূতি নহেন। 

যাহার! জ্ঞানের উন্নত সীমায় অধিরূঢ় হইয়াছেন, সংসঁরভাবের উপশমে 

২৪ 



্ 
৬৮৬ বাশিষ্ঠ-মহারীমায়ণ 

সংসারের পরপারে ধাঁহারা উপনীত, সেই সমস্ত মহাঁপুরুষেরাঁই ইহাকে 

অনির্বচনীয় অবখজনস-গোচর স্বচ্ছস্বপে বিদিতি হইতে সমর্থ ইন। 

হে রাম! সেই বোধাত্মায় শতিপ্রভৃতির নির্দেশক্রমে যে ভাঁবসম্টি 

নিষিদ্ধ আছে, আমি নিজ বুদ্ধি অনুসারে সমুদ্রগত তরন্গরাজির ন্যায় ত২- 

সমুদাগ্নের নিরূপণ করিয়াছি। স্তন্তোপরি ক্োদিত হয় নাইঃ তথাঁচ বিবিধ 

কৃত্রিম পুভ্তলিক। যেরূপ সর্বত্রই বিরাজমীনঃ তদ্দপ সেই বোধাত্বায় যাবতীয় 

জ।গতিক ভাবসমষ্টিই নিরন্তর সর্বত্র বিদ্মান। এই ভাবে সমগ্র জাগতিক 

ব্যাপারের সভ্ভা ভাহাতে থাকিলেও জ্ঞানাবস্থার কোন কিছুর সত্তাই তাহাতে 

নাই। যোগী ব্যক্তিরা দেখেন, বোধাআ্ায় কোন ভাবই বিদ্তমান না, 

তথাচ স্বেচ্ছাবশেই তাহাতে সব্বভাবের পরিণতি প্রত্য্গ করেন। তাহাদের 

দৃষ্টিতে সেই পর্বস্বরূপ পদ সব্বভাবে পরিপূর্ণ হইয়াও সর্বার্থশন্তভাবে 
গরিৃষ্ট হয় | ১৬-৩৬ 

হে প্রশস্তবুদ্ধে! যাবৎ না সমাধিক1ল উপস্থিত হয়ঃ সর্বভাবে শাস্তিলক্ষণ 

সম্যক্জ্ঞান তাবৎ তোমার প্রাদুভূতি হইবে না জানিবে। কারণ, আআসন্দেহই 
তখন তোমার জ্ঞান জন্মিবর অন্তরায় হইয়া! দাড়াইবে | ৩৭ 

হেরাম! যিনি দৃইসমূহের আভাসরহিত চরম সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন, 

তাদৃশ বিমলবুদ্ধি শান্তিময় ব্যক্তিই অনির্দেপ্ত ব্রহ্ধভ1থ প্রত্যক্ষ করিয়! 
থাকেন । ৩৮ 

ব্স্বর্ূপ ঈদৃশ হইলেও ইহাতে যে “তুমি” আমি, ইত্যাদিরূপে ত্রৈকালিব 

জগদ্ত্রম দৃষ্ট হয়ঃ উহা কেবল কল্পনার সহায়তাতেই জন্মিয়। থাকে । কিছ 

পারমাধিক নংস্ব্ূপ বর্গ হইতে এই কল্পিত জগতের পার্থক্লাত 

অসম্ভব | ৩৯-৪০ 

হে তাত! দেই বোঁধাত্মা বিশ্ব হইতে একান্তই ভিন্নভূত; তাই তিনি 
জগত দ্বৈতভাবে সংযুক্ত রহিয়াছেন। স্থতরাং যাঁগা দেশাদি শব্দ সযূহ্রে 

নিম্ত্তীভূত,_জাঁতি-গুক্রিয়াদির সঙ্গে অসম্পফিতঃ ভাদৃশ দেশ-কাল-ক্রিয়ার 

স্বরূপসমীষ্ট তীহীতে পুর্ববৎ থাঁকিলেও বাস্তবিক সে সকল অকিঞ্চন বা! 

কিছুই নহে। চিত্রকর চিত্রমধ্যে যের্প অলীক তরঙ্গভঙ্গময়ী তরঙ্গিণীকে 
চিত্রিত করে, তদ্দপ কষ্গনাকারী লোকও ব্রহ্ধে জগৎ কল্পনা করিয়৷! থাকে । 

মুত্তিকাপিণ্ডে ঘেরূপে ভাবী রচন্/যোগ্য বহু ভাগ নিহিত, তজ্ধপ পররব্রহ্গেও 

এই জগন্তাব প্র্তিষ্ঠিত। অতএব এ সংদাঁর তীহাতে বাস্তবিক ন। থাকিলেও 
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রহিয়াছে এবং তাহ! হইতে অভিন্ন হইলেও স্বভাবতই তাহ। হইতে ভিন্নভৃত। 

নিত্য নির্মল একমাত্র পরমা স্ব! তত্বঙ্ঞানের সম্পর্ক নিবন্ধন কেবল শান্তস্বরূপেই 

বিরাজিত। এরই ত্রিলোৌক যেন রুত্রিম পুত্তলিকা; ইহ! ব্রহ্গরূপ কাণ্ঠে 

অনুত্বীর্ণ অবস্থ(তেই শোভমান, কিংবা! এই সকল ৃষ্টিবাঁপার অধিকারী 

আখত্বাতেই শ্কুরিত হইয়! থকে । ৪১ ৪৬ 

নিরতিশয় আনন্দ-সলিলে পরিপূর্ণ চিন্ময় সরোবরে চিদ্ঘন-বিনিঃস্থত 

সধাবৃষ্িয় স্াঁয় এই স্ষ্টিদর্শন অবিভাগ ও অবিকাঁর আত্মার বিভাগদশায় বিকৃত 
হইয়।ও অপ্রকাঁশে প্রকাশিত হইতেছে । প্রতি পরমাঁণুতে এই সংসার সকল 

হুদুটভাঁবে আশ্মিষ্ট থাকিলেও কিছুই কোনরূপে স্ফুরিত হয় না। ৪৭-৪৮ 

হে রাম! কাঁলঃ আকাঁশ ও বায়ুইত্যাদি পদার্থসমূহ সেই অশরীরী আত্মার 
অঙ্গ খলিয়। কীভিত হইয়া থাকে। কিন্তু এ আরোপ নিতান্ত অলীক। 

কারণ, উহাদের কোনই অবয়ব নীই। দেই আত্মতত্ব অবিনশ্বর ) উহ] 

নিখিল ভাববিকাঁর হইতে পরিবজ্জিত হইলেও শতিসমূহের নির্দেশ এই যে, 

টহাই সর্ধস্বরূগ | ৪৯ 
দ্িপধাশ সর্গ সমাগু। 

ত্রিপঞ্চাশ মর্গ | 

শ্রীরাম কহিলেন,-হে ভগবন্ ! যেরূপে কাঁলে কাঁলত্ব, গগনে গগনত্ব, 

জড়ে জড়ত্ব, বাঁয়ুতে বাঁযুত্ব, ভূতে ভৃতত্ব, ভবিষ্যতে ভবিষ্প্তভীব, শ্পন্দন্বরূপে 
সন্ত, মুর্তন্বরূপে মূর্তন্বরূপতা, পৃথগ.বিষয়ে পার্থক্য, অনস্তে অনন্তত্বঃ এমন কি, 

এই সমগ্র দৃগ্ঠেদৃশ্ত্ব ও স্ষটিমাত্রেই স্ষ্টিত এবং যাবতীয় স্থৃতিবিষয়ে তততস্ভাব 
বিদ্ভমান, আপনি তাহা বর্ণন করুন। হে বক্তৃশ্রেষ্ট ! পূর্বাপর কীর্ভন করিলে 

যেরূপে অল্পমতি লোৌকেও সহজে বিদিত হইতে সমর্থ হয়, আপর্নি তব নকল 
পদার্থের অস্গীধারণ ভাঁবনিচয়ের আঅবস্থিতি-বিষয় যথাযথরূপে নির্দেশ 

করুন | ১-৪ . . | ণ 

বশিষ্ঠ বলিলেন) হে তাঁত! তুমি যাহা প্রশ্ন করিলে, তৎদদ্বন্ধে .কথা এই 

যে, কেবল অনস্ত চিদাকাশ ব্রহ্ঈই রিকাণমান; তিনি “ভিন্ন কিছুই কিছু 
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নহে। তিনি চিৎস্বরূপ অজ্দ্েয় শান্তিপূর্ণ আত্মা) তিনিই অদ্বৈতভাবে 

শোভমান | বস্তভাবের অধ্যাঁস তীহাতেই হইতেছে । ৫ 

হে রথুশ্রেষ্ঠ ! যখন মহীপ্রলয় ঘটে, তখন ব্রক্ষা, বিষুণ ও মহেশখ্বর প্রভৃতির 

সঙ্গে সমস্ত নামরূপ অত্তহিত হইয়া যাঁয়। তখন যে শুদ্ধ সত্ব অবশেষে 

বিরাজমান থাঁকেন, তিনিই পদার্থসমষ্টির ভাব স্থ্টিকারণরূপে নিশ্চিত। 

মাঁয়া, মোহ্ ও ভ্রমাদি কোন কিছুই সেই দদাম্মায় বিভ্বমান নাই । অতএব 

তীহাঁর লয় হওয়! সম্ভব নহে। তিনি নিত্য) শান্ত, সুনিম্মল, অনাদি ও অনন্ত; 

সেই সন্মাত্রই অবশেষে বিরাজমান থাকেন। যখন তিনি চিন্মর যু্তি ধারণ করেণ, 

তৎকালে এরূপ উক্তি কিছুতেই কর] ঘায় না যে, তিনি নাই?) অপিচ 

নির্্লরূপে তাহার গ্রতীতি হয় বলিয়া তিনি যে আছেন, এরূপ উক্তিৎ 

অযুক্কিসিদ্ধ । ৬-৯ 

পূর্বই বলা হইয়াছে আম্মপনধিদ মৃহূর্তমধ্যে শতঘোঁজন স্থান প্রাপ্ত হইদে 
তাহার তাৎ্কালিক যে নির্বিষয় রূপ, তাহাই তৎপদস্বরূপ বলিয়া! জানিরে। 

যাহার বিষয়মোহ নাই বা ধাহার বাহ আভ্যন্তর বাসনাজাঁল ছিন্ন হইয়াঞে। 

তাঁদুশ শ্রেষ্ঠ যোগী যাঁমিনীযোগে জাগরিত হ্ইয়। নিশ্ত্ত-মনে সমাঁদি অব্থায 

অধিষ্ঠান করত যাদৃশ রূপ অন্থভব করেন, তাহাঁই তৎপদ-স্বরূপ । ১০-১২। 
কিংবা ঘিনি স্থখে ছুঃখে অনংস্পৃষ্ট) তাদশ জ্ঞানী ব্যক্তির যে শাস্তি 
অচঞ্চল চিত্তাীকৃতি, তাহাই তৎপদ-স্বরূপ ; অথব1 তৃণ-গুনু-লতাদির উদ্ভবব্য।পারে 

তদন্থুগত সামান্য সত্তার যে বিকাঁশভীব, তাহাই তৎপদস্বরূপ এবং তাহাই 

দ্রব্যমাত্রের সত্তা । সেই সামান্ত সন্তারূপ ঘট-পটাদির আকৃতিতে এই 

জগৎম্বরূপ সুম্পই্ প্রত্যক্ষ হইলেও আশগন্তকত1 নিবন্ধন উহ1 সকীরণবৎ € 

নানাকারে ভীষণবৎ অনুমিত হয়। প্রকৃত কথা সকলই অলীক; কাছেই 

কারণাভাবে সমস্তই অনুৎপন্ন এবং সমস্তই সম্পূর্ণ সত্তাবজ্জিত; কেন না। 

যাহার কাঁরণাভীন, তাহার সত্তা নিঃসন্দেহ অসম্ভব প্রত্যক্ষীদিযোগে ইহা 

সকলেই নিরন্তর উপলব্ধি করিতেছে । কাঁজেই ইহ1 গোপনে রাখিবার শক্তি 

কাছারও নাই । ১৩-১৬ 

এ ব্রহ্মাণ্ডের কারণ বলিয়া! শন্তাকে কদাচ উল্লেখ কর। যাইতে পারে না। 

কারণ, তাহ। হইলে শন্তের আদি অন্ত অসৎ বলিয়! সর্বস্থানে সকল পদার্থের 

সত) সিদ্ধ হইতে, পারিত। এর মুক্তিশুন্ত ; শ্তরাং এই মুর্তিমৎ অব 

ব্রঙ্গাণ্ডের কারণ হওয়া তাহার পক্ষেও কদীচ সম্ভব নহে। ১৭। অতএব নিরাকার 
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্রদ্মে যে জগৎস্বরূপের প্রতিভান, তাহাঁও ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
সেই চিদাকাঁশ ব্রহ্ম স্বয়ংই দৃগ্ঠাকারে প্রতিভাসষাঁন । ১৮ 

এখন কথা এই, চিদ্বন্ষ-ভাঁব হইতে এ ত্রন্মাণ্ডের যে পৃথক দৃশ্তহ্ব পরিদৃ্ট 
হয়। উহ! কি?--উহা' একান্তই ত্রান্তিস্বরূপ। সুন্তরাং এই যত কিছু পদার্থ, 
গকলই সেই অনাময় অজ ব্রক্ধ; তদ্ব্যতীত আর কিছুই নাই। এ বিষয়ে 
তির নির্দেশ এই ষে, পুর্ণ হইতেই পুর্ণের বিকাশ) পুর্ণেই পুর্ণ অধিষ্ঠিত ; 

ূর্ণে ই পুর্ণের উদয় ও পূর্ণে ই পূর্ণের পুর্ণ পা | ১৯-২০ 

হে রাম! যাহ] ক্ষয়রহিত, উদ্য়রহিত, ধাহার কোঁনবপ আকার নাই, ধিনি 

স্বচ্ছ, শীস্ত, অদ্বয় চিকাঁশরূপে সদসৎ উভয়ন্রই একরূপে পরিগক্ষিত এবং যিনি 

নিরত সর্বন্বরপে অবস্থিত, তিনিই উত্তম জ্ঞানময় বর্গ; সেই ক্রঙ্গই মাত্র 

অবশিষ্ট । তিনিই আদি, তিনিই নির্বাণ) তিনিই বিদ্ধমান । তিনি ভিন্ন 

বঙ্ছভাবাদি অপর কিছুই নাই। ২১ 

ব্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত । 

চতুঃপর্চাশ সর্গ 
বশিষ্ঠ বলিলেন,_হে রাঁম! প্রথিত আছে যে, এ জগত আকাঁশতুল্য 

স্রনিশ্মল। এখনে বস্তর ভাঁবাত্বক ব্রঙ্গই মীত্র অধিষ্ঠিত; তাই ঘটপটাদি 
্ব্যস্বূপ চিদাঁকাঁশই আকাশে প্রকাশমাঁন। অতএব যাহা জগৎখবের অর্থ, 

তাহাঁও কাঁধ্য-কারণ-শূন্ত অজ ব্রন্বস্বরূপ | ৯। “ভুমি “আমি” “জগত প্রভৃতি 

শবার্থন্বরূপ শীন্তত্র্দ ত্রদ্দেই অপৃথকৃভাবে প্রতিভাত হইতেছেন; পর্থ 
পৃ্থকৃভাবে নহেন। সমুদ্র» পর্ধত, মেঘ ও তরঙ্গাদি যে কিছুদৃশ্ত পদার্থ 

আছে, এতৎসমস্ত-স্বরূপ জগৎ অবিচল কা্ঠবৎ ত্রদ্মবূপেই শৌভমান। ২-৩ 

হে রাম! দষ্টা স্বন্বরূপে সংস্থিত থাকিয়। প্রকৃতির অধীন-হহয়াই দৃশ্-ষ্টা 

হইয়। থাকেন। এরূপে কর্তাও কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। ৪। পরন্ত কার্ধ্য-কীরণের 
অভাবনিবন্ধনই জগতে জ্ঞত্ব, জড়ত্ব, কর্তৃত্বঃ ভোক্তত্ব, শন্তত্ব বা বস্তত্ব প্রভৃতি 

নাই। অথ্বয় ব্রহ্মই কেবল সর্বত্র খুহুত আছেন; তিনি সত্য, চিদ্ঘন। 

অনাদি, অনন্ত সর্বন্বরূপ, শান্ত এবং বিধি অথবা নিষেঁধে মমভাবসম্পন্ন। ৫-৬। 
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সুতরাং জীবন-মৃত্যু, সত্য-মিথ্যাঃ শুভাশুভঃ এতৎসমুদায়ের জ্ঞান আকাশ 

নদীর তরঙ্গভঙ্গময় জল-করোলবৎ নিতান্ত ভ্রান্তিরপ। ব্রঙ্গই সত্য ; তিনিই 
সর্ধবন্ববূপ জানিবে। স্বপ্রাবস্থায় জীব যেরূপ ব্যবহারিক নগরাদিতে অসংস্পৃ্ 

থাকিয়া প্রাতিভাসিক গৃহাঁদিমধ্যে প্রবেশ করে, তজ্প একমাত্র ব্রহ্ধই 
জীবভাবে বিভক্ত হইয়! দৃশ্তত্ব ও দর্শকত্ব লাভ করেন বুঝিতে হইবে । যাহা 

বলা হইল, ইহা! একট! কল্পনামাত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই যে 
বপ্রান্ুভৃত গৃহািবৎ চিদীকাশে জগৎ বর্তমান আছে, ইহা কেবল নিশ্রপঞ্চ 

বর্গ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই নিশ্রপঞ্চ ব্রহ্মই জীবাত্মীসহ 

বিভক্ত হইয়া জগন্ভাবে বিরাজ করিতেছেন। অতএব এই যে 

সর্বময় জগত ইহা প্রথমে যেরূপে দৃশ্ঠ-শৃন্ঠ ছিল, এখনও সেই সংস্বরূপে 

বর্তমান । বৃক্ষান্তরাল হইতে চন্দ্রদর্শী লোকের নিকট চন্দ্রের এক স্থান হইতে 
স্থানান্তরে গতির ব্যবহিত স্থানের অনির্দেশবৎ প্রমাতার কাছেও ব্রহ্মাণ্ডের 

পরিচ্ছ্দজ্ঞান অসম্ভব। জলাবর্ড ও জলঙরঙ্গাদির আকারে জলই যেরূপ 

নিরস্তর পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রপ চিদাকাশে জগংস্বরূপও চিদাকাঁশ ভিন্ন অন্য 

কিছুই নহে। এই ্থ্টিব্যাপারের হেতু কিছুই নাই। ইভাঁর কাঁরণ শশশৃঙ্গের 
হায় মিথ্যা! বস্ত ; এই জন্য বিশেষ যত্র সহকারে অনুসন্ধান করিলে উহার হেতু 

কিছুই পরিদৃষ্ট হয় ন| | ৭-১৩ 
বস! যাহার হেতু নাই, বলিতে গেলে তাঁহার বিকাশ একী ্তই ভ্রমপূর্ণ; 

যাহ] মিথা ভ্রমঃ তাহার সত্যন্বরপতা কিছুতেই বলিতে পার! যায় না। 

যদি বিশেষ হেতু নাঁ থাকে, গাহ। হইলে কোন কার্ধাই থাকিবার সম্ভব 
নাই। অপুত্রক লোকের পুক্রদর্শন যেরূপ ত্রমাশ্বক, এ কার্ধ্ও তদ্রূপ ত্রমমাত্র 

ভিন্ন আর কিছুই নহে; শ্রী কার্যে সদ্রপত্ব কিছুই নাই। অধিকন্থ 
কারণ-বিহীন হইয়া যাহা কিছু বিরাজ করে, তাহ! সর্ধথা সঙ্কল্প-কল্পিত 
গন্ধবর্ব-নগরাঁদিবৎ দ্রষস্বতাঁবেরই বিকীশমাত্র। আরও দেখ, এরপও স্থির 
আছে যে, বোধাত্মাই ব্তস্বরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হন। পরস্ত সেই বোধাত্থা 

যার-পর-নীই সুক্ষ ; চিদাকাঁশ হইতেও তাহার সুক্্মত| সুপরিব্যক্ত ; এ বিষয়ে 

পট নক্কল্প-কল্লিত পর্বতই দৃষ্টাস্তরূপে উল্লেখযোগ্য ও অনুভূতি-লত্য | ১৪-১৮ 
শ্রীরাম বলিলেন,__হে তাঁপস্প্রবর ! ক্ষুদ্র বীজের গর্ভে যেরূপ ভাবী বিশাল 

তরু নিহিত, তদ্ূপ এই বিশাল জড়্হষ্টি ক্ষুদ্র পরমাণুমধ্যে থাঁফ্িতে সমর্থ 
হয় না কেন? তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। ১৯ 
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বশিষ্ঠ বলিলেন,_-হে বথুশ্রেন্ঠ! বীজ যথাঁয় নিহিত আছে, সে স্থানে 

শাখা-পলবাঁদিময় ভাঁবী বিশীল তরু রহিয়াছে এ কথা মিথ্য। নহে; কিন্ত 

এ বৃক্ষ ক্ষিতিও জলাদিরপ সহকারী কাঁরণগুণেই সধুৎপন্ন হইয়া খাঁকে 

জানিবে। ২*। তবে কথা এই, মহাঁপ্রলয়ে সকল পদার্থ যখন বিনষ্ট হয়) 

তখন এই জগংস্ষ্টির হেতুভূত কোঁন প্রকার সাকার বীজেরই সম্ভাবন। 
থাকে না এবং তাহা হইতে জগৎ্সষ্টিব্যাপারে কোন প্রকার সহকারী কারণও 

ষে থাকিবে, তাহারও অসভ্ভীবন নিশ্চিত । ২১ 
তবে কি পরব্রহ্ষকে জগৎকাঁরণ বলা যাইবে? না, তাহাও নহে; কারণ) 

তাহার আকাঁরকল্পনা হইতেই পারে না) অধিক কি, তাঁহাঁতে পরমাণুসত্বন্ধও 
শাই। কাঁজেই কিরপে তাহাকে জগংকাঁবণ বলিয়! নিরূপণ করা যাইবে? 

বলে তাহাতে জগত্কাঁরগত্তা নাই । এই সমস্ত হেতুতেই বলা ধায়, এই যে 

সত্যাঁসত্যস্বরূপ জগৎ অ।ছে, ইহার কারণাত্মবক বীজের একান্তই অসম্ভীবনা ; 
সুতরাং কেহই কোথাও কোনরূপ জগং-সন্ত। উপগত হয় না) বিশেষত: 

পরমাণু অত্যন্ত ক্ষুদ্র; তন্মধ্যে বিশাল সংসার বিদ্তমীন; এরূপ উক্তিও 

একাস্তই যক্তিনঙ্গত নহে । উপমাস্থলে বলা যায়, ক্ষুদ্র সর্যপকণার গর্ভে 

প্রকাও স্থমের বিদ্তমান; ফলে অজ্ঞগণের এরপ কল্পনা নিতান্ত অসম্ভব ।২২-২৪। 

বীজ থাকিলে কাঁধ্য-কাঁরধব্যাপার ঘটিতে পারে; কিন্তু জগৎ আকার্হীন, 

কাজেই বীজও অসম্ভব ) স্থৃতরাঁং জন্য-জনকরূপ যে একট কার্ধ্য-কারণ-ভাব, 

তাহাও নাই। অতএব স্থির যে, যাহ! পরম পদার্থ, সেই ব্রহ্গই মাত্র ব্রহ্মাণ্ডে 
পর্য্যবদিত। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে কিছুরই বিকাশ বা কিছুরই বিনাশ 

সম্তবে না । তবে এই যে কিছু দৃষ্ট হইতেছে, এতনমস্তই চিদাকাঁশ ; 
চিদাঁকাশই এ সমস্ত ভ্রমসঞ্কুল জগদ1কাঁরে লক্ষিত এবং অশুদ্ধে অশুদ্ধ ও 
গুদ্ধে শুদ্ধবৎ লক্ষিত হয় । ২৫-২৭ 

বাযুতে ম্পন্দবৎ তদীয় আঁকাঁশরূপ গ্রতিভাঁদমান ; কাজেই এ বিষয়ে 

কৌন প্রকার স্ষ্টিশকের বিষয়-বিকল্পনা থাকিবার নয়। আকাশে .যেবপ 

শহত্ব ও সলিলে দ্রবত্ব, তদ্রপ আত্মায় স্ববিবর্ত-দ্বরূপ বিশুদ্ধ পা্থক্যই স্ষ্িরূপে 
সমবেত । উহতে প্রকৃতপক্ষে পার্থক্য কিছুই নাই । ২৮২৯ 

ভাসমান ব্রহ্দুই আমাদিগের নিকট জগদাকাঁরে বিতত ; তিনি আদিহীন ও 

অন্তহীন; কাজেই নিত্য সত্যস্বরূপ ব্রজ্জর উদ্নয় বা বিলয় কিছুই নাই। 

প্রমাতার শরীর ক্ষণমধ্যে দেশান্তরে গমন করে। তাঁহার এরূপ গমনে সে 
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শরীর যেরূপ শুন্টাম্বক বলিয়াই নির্ধারিত হয়, তদ্রপ এই জগৎও শুন্য 

আকাশস্বরূপেই অধিঠিত আছে । বাযুতে যেরূপ স্পন্দন, সলিলে দ্রবত্ব 

ও আকাশে শশ্যত্ব ম্বধন্মরপে সংশ্লিষ্ট আছে, «এই জগৎও তন্রপ বিভিন্ন 

পদার্থের সম্পর্ক-শূন্ঠ হইয়া! মাঁস্বীতেই অভিন্নরূপে বিরাজমান আছে । ৩০৩২ 

হেবস! এ জগৎ পরমার্থস্বভাবে অধিষ্ঠিত ; ইহ সম্বিদাকাশ। ইহার 
অন্ত বা উদয় নাই। ইহাতে কুর্য্যকিরণ-সম্পর্কের অভাব বলিয়া ইহ 

শূন্ঠাকাশ নামের উপযুক্ত বটে) তথাঁচ প্ররূপ আকাশ একান্তই অপ্রদদিদ্ধ। 

কারণ, নিন্মল দৃশ্তপরস্পরাঁর চিৎস্বভাব তথাবিধ গগনের অঙ্গ হইতে পারে 

কিরপে? অতএব তুমি ঘাঁবতীয় দৃপ্ঠপরম্পরা বিসঙ্জন করত চিদাকাশরূপে 

অধিষ্ঠিত থাক | ৩৩ 

চতুঃপঞ্চাশ দর্ দমাপ্ত। 

পঞ্চপঞ্চাশ মর্গ। 

বশিষ্ঠ বলিলেন,হে বদ! যখন এই জগতের ব্ঙ্গাদ্বৈতই প্রতিপন্ন হইল, 

তখন কারণ ব্যতীত সৃষ্টিব্যপারে ভাঁবাাবের স্বীকাঁর-বঙ্জন-রূপ স্থুল সঙ্গ 

চরাচর বিশ্ব পুর্ব হইতেই অন্তত্পন্ন | মুক্তিমান্ বৃক্ষাদির যেরূপ হেতুভূত 
বীজ, তদ্রপ নিরাকার আম্মা কদাচ শষ্টিব্যাপারের হেতু নহেন ; খ্ররূপ 

হেতু তিনি কৌনক্রমেই হইতে পারেন না। পুর্বে এ কথা বহুবার সবিস্তাঁর 
উল্লিখিত হইয়াছে । অতএব যিনি অন্থভবধিশিষ্ট তনজ্ঞানী, তিনি এই 

কল্পনীময় সংদাঁরকে চিৎস্ববপেই জ্ঞাত হইয়! নিরশুর স্বাত্মীয় অধিষ্ঠীন করিয়া 
থাকেন। যিনি দেরূপ চিন্ত! করেন, তাহার তদন্ুরূপ ফলই করগত হইয়া 
থাকে। মদিরা-সম্পর্কে আসার শুদ্ধ ওর) তদন্নস।রেঃ সে যেরূপ মত্ততাঁই প্রাপ্ত 
হইয়া একে, তদ্রূপ অজ্ঞ আত্ম! চিদ্বিধাতার ভাবনানরূপ থে সৃষ্টিব্যাপার, 
তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকেন । ১-৪ 

হে রাম! এইপ্রকাঁরে উৎপত্তিরহিত বণিক গমস্তই যখন অকিঞ্চিংরূপে 
দৃষ্ট হইতেছেঃ তখন তুমি একমাত্র সেই শান্ত ত্রঙ্গকেই জ্ঞাত হও । ৫। 
জলে যেরূপ জল-দ্রবঃ তদ্দপ এব সেই চিদাকীশেই চিদাকাশ এবং সেই 

চিন্তা গ্রক্ৃতপক্ষে জগদ্বিকাশ। এই হেতু প্রবাঁদ এইরূপই চপ্রিয়া আঁমিতেছে 
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মে, প্রহ্গ স্বযংই আপনাকে জগদাঁকাঁরে নিম্মীণ করিমছেন। ৬। বস্তুতঃ এ 

জগৎ স্বপ্নাবস্থীর স্তায়ই অনুভূত হইতেছে কিংবা কাঁচাবৃত নেত্র দ্বার দৃষ্টি 

করিলে আকাশের যেরূপ বৈরূপ্য দেখ] যায়ঃ তদ্রূপ হ্ৃষ্টিস্বরূপে ভাঁবিত 

চিদকণশে এই বিচিত্র জগৎ বিকাশ পাইতেছে। অতএব এ জগৎ কচাবরণে 

দর্শনের হ্যায় অথব1 স্বপ্রান্তভূতির ন্যায় অজ্ঞের পকাঁশে প্রতিন্গাসমান 

হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে বুঝিতে হইলে বুঝিবে»_চিদকাশই কেবল বিরাজমান 
রহিয়াছে । ৭-৮ 

হেবংস! সেই আদি শ্ষ্টির প্রারভ্তে নদীতরঙগ-সমুহ যে ভাবে প্রবাহিত 

হইয। আসিতেছিল, আজিও হুদ্রপ ভাবে প্রবাহিত হইয়া) আপিতেছে। 
এইরূপে বুঝিয়া৷ দেখ, যাঁথতীয় পদার্থরচন্ণই দুষ্টিবিষয়িণী। আরও দেখ, 

নদ!র তরঙ্গশ্র| যেবপ জলসত্তার অনতিরিক্ত, তদ্রপ এই জগতেরও চিদাকাশে 

চিংসত্তার অতিরিক্ত ক্ৃষ্টিব্যাপারের নিতান্তই অভাব। আরও দেখঃ মৃত্যু 

দেখিয়াই বা একাস্ত নাঁশ স্বীকাঁর করা যাইবে কি প্রকারে? «ই অস্বীকারের 
প্রতি হেতু উহা! তো সুপ্তি অবস্থার পরমীনন্দর্ূপ সুখবিশেষ ব্যতীত আর 
কিছুই নহে। এইরূপে শরীরাদিস্বধপে পুনর্বার যে সংসখরোদয় দেখিতেছ, 
উহাও তো! নূতন সংসার-মুখ মাত্র। অতএব জননে এবং মৃত্যুতেও তো 

ম্খাতিরিক্ত সত্তা নাই; কাঁজেই কোনরূপ ভয়েরও হেতু নাই । যদ্দি বলঃ? 
থাবতীয়্ কুকশ্মই মুত বাক্তির নরকজনক ; শিরাং তাহ? হইতে তে! 

ভয়ের আশঙ্কা আছে। ইহীর উত্তরে বলা যায়, এর ভয় জীবিত এবং মৃত-__ 

ছইয়ের পৃক্ষেই তুল্য। কারণঃ নরকাদির যে সন্ত, তাহাও বঙ্গাতিরিক্ত ম্বীকা্য 
নহে। যাহা ছুঃখ+ত তাহা সুখরূপে সংস্থিত। এ অবস্থায় পৃথক ভয় 

কি প্রকারে থাকিতে পাঁরে ) ৯ ১৩ 
হে রাম! জীবন ও মৃতু?» এত ভঃয়র স্থিতিরূপিণী মে সন্ভৰ, তাঁহ1ও ব্রহ্গ- 

গ্রখাম্মিকা; ইহা! বিদ্রিত হইয়! খাহার মন চিরবিশ্রাম প্রাপ্ত হয়, তীহারই 
অস্তরাত্ম! স্গিগ্ধ হইয়] থাকে 1১৪ | তাহার যাবতীয় দৃশ্ত-দর্শন বিলুপ্ত হওয়ায় যেরূপ 

সঙ্থিদ প্রকাশ পাঁয়, তিনি সেই সম্থিন্ময় হইয়াই থাকেন) তাই তখন তাহার 
মুক্ত নাম প্রসিদ্ধ হয়। ১৫ | বিশেষতঃ দৃশ্তপরম্পরার অত্যন্তাভাব নিশ্চিত বলিয়া 

যে কোনরূপ সন্তাঁবলে স্থষ্টি-কার্যের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব সত্ত্বেও দৃগ্তসমূহের যে 
নির্বিষয় জ্ঞান, তাহাই মুমুক্ষুর মুক্তত্বসীধক | রাম! বাহা অচেত্য তাহা 

চিতিক্রিয়ার রূপ হও৭1 অপম্ভব ; অতএব আহার? তত্জ্ঞানী, তাহারা চিন্তাবের 

সঙ্গে একত্ব প্রাপ্ত হইয়া! ব্যবহারে ন্গাস্ত হইয়া থাকেন"। ১৬-৯৭। চিদাকার 

কাচের অসকৃৎ বিস্ফুরণই জগৎসংস্ঞায় আখ্যাত । কাৰণ পরমাকাশ অতি 

২৫ 
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বিমল ; তাহাতে বন্ধন ব! মুক্তির সগ্ন্ধ থাক] বদাঁচ সম্ভবপর নহে। ১৯৮। 

চিদাক1শের যে স্পন্দন ব। স্বল্প, তাহাই জগতের স্বরূপ ; উহাকে বদাচ ক্ষিতি 

প্রভৃতি পৃথক্ ভূতময় বলিয়! স্থির করা যাধ না ১৯। দেশ, কাল, ক্রিয়!, ভ্রবা। 

আকাশ-_এ সমস্ত কিছুই নাই, না থাকিলে দশন্তই এাতিভীসমাত্রে স্থের ন্যায় 

বি্সিত হইতেছে । এবূপ হইলেও প্রকৃত অন্বেষণের ফলে সমস্তই একাস্ত 

অসৎ । পরমা্পক্ষে এতৎসমন্তই চিদ্ঘনপ্মরণ। ইহার! অশূন্ঠ হইয়া শুন 

এবং আঁকাশীপেক্সাও সমধিক বিমল। ইহাদের আকার প্রতাক্ষ হইলে 

ইহারা 'আকারহীন, এবং অপৎ হইয়াও অতীব দীপ্তিমান্। তবে ইভা কি? 

ইহা অতি বিমল একমাত্র চিংস্ববূপ | ২০-২২ | 

হে রাম! চিদাকাঁশের কলুধরূপই জগত, আর তাহার অকলুষ রূপ 

পূর্বোক্ত নির্বাণাখায় আখ্যাত। এ স্বচ্ছ রূপ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। গগনে 

যেরূপ শন্যত্ব, এবং সমুদ্রে যেরূপ দ্রবত্বঃ তঙ্দপ এ জগৎ উহাতে অভিন্ন । ২৩॥ 

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সম৭গ্ু | 

ষট পঞ্চাশ সর্গ । 
বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম ! গগনে শুন্বত্বের ষ্ঠায় চিদাঁকাশে সববস্বরূপ বর্গ 

নয়ত শ্বচ্ছভাবেই শৌভ] পাইতেছেন। তাহার যেমন স্বচ্ছত/ঃ তাহ] দূর করিবার 

সামর্থা দৃশ্ত-শ্রীর নাই । যেখানে চিত্শক্তি বিগ্ভমান, সেখানে স্বষ্টিব্যাপার 
থাকিলেও পদার্থ-সমষ্টির চিন্ময়তা নিবন্ধন কোথাও অচিদ্ভাীবের সম্ভাবনা নাই। 

প্নদর্শনকালীন শৈলাদি পদার্থরাজি চিণ1কারেই দৃষ্ট হয় ; এইরূপে জাগরণদময়ে ? 
পদার্থবাক্তি অন্বয় চিন্মায় পরমাকাশরূপেই অন্ুভবলভ্য ইয়। হেতাত! এ 

বিষয়ে ত্বৎঘকাশে পাষাপোপাখ্যান বণপিতেছি। এই উপাখ্যান সমস্ত ভ্রমরৌগের 

ওষধিস্রূপ। পুর্বে আমিই এ উপাখ্যানের প্ররুত চিত্র দেখিয়াছিলাম, যেমন 

দেখিয্াছিলীম; তাহা! আকর্ণন কর। ১-৪ 
এক দিন আমি সর্ধতুত্বে পারদশী হইয়া সিদ্ধকাম হইলে, এই ভ্রাস্তিসঙ্কুল লো" 

ব্যবহার ত্যাগ করিবার বাপন1 আমার হৃদয়ে জন্মিল। ৫। আমি চিরবিশ্রা্ডি 
শ্রাণ্ডর ন্ট বিজনে কোন দেবমদ্দির্কর বদিল1ম এবং সংসারভাব ত্যাগ করত ধ্যানে 
তন্গয় হইলাম | ৬। তখন আমার হৃদয়ে এইরূপ চিস্তার উদয় হইল। ভাবিলাম, 

--এই সকল সংসারভাব সম্পূর্ণ বিনশ্বর; আর এই যে আপাতচিত্ারিণী 
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,সাঁকস্থিতি, ইহারও পরিণাম নিতান্ত ছুঃখাবহ। ঈদৃশ কোন স্থান বা কাল 

নই, যথায় ইহা কোনরূপেই সুখপ্রদ হইতে পারে । অধিকন্ত এই সমস্ত দৃশ্ত- 

দনের ফল ইষ্টানিষ্ট উভয়াস্বকরূপেই সমুদিত হয় এবং ইহাতে উদ্বেগও জন্মিয়! 

কে । স্থতরাং এ সমস্ত কি? আমি এ কি দেখিতেছি? এই সমগ্র 

সংপারই সেই অনাদি চিদকাশ; এ সকলই সেই চিন্ময় আত্মার শোভ। 

পাইতেছে। স্তর! আমি এই সিদ্ধবিদ্তাধর-দৈত্য-দানব-সমাকীর্ণ মহা। ছর্গীম 

.দশ ত্যাগ করিয়। ইহা অপেক্ষী কোন এক উত্তম স্থানে যাই। এই আঙ্গার 

স্কায় শরীর আমি অন্তদ্ধীনাদি উপায় দ্বার গোপনে রাখি এবং মর্বজীবের 

গর অন্তরালে থাকিয়। নির্বিকল্প সমাধিযোগে সেই লম সুনিল শান্তিপূর্ণ 
দবমপদে যাইয়! নির্বাথিতভ।বে অধিষ্ঠান করি । ৭-১২ 

কিন্তু এখন গেবপ একান্ত শুন্টস্থান কোথায় পাইব, যেখানে গমন 

কাঁধলে পঞ্চভৃতের সম্পর্কজন্। বেদন। আমার আর অনুভূত হইবে ন|? ১৩। 

৭ দুরে ভূপর, উহ।কেই আমি কি সমাধিস্থান করিব? না, তাহ! 
'£বেনা। কারণ, নান] শবপন্কুল বন আছে? জল আছে. মেঘ আছে, 

ন|নারপ জীব আছে, তৎনমণ্ত বারা একান্ত সমাকুল বলিয়৷ এঁ ভূধর ষৎসকাশে 

বডহ্ চঞ্চল : বিশেষতঃ গিরি-সকল নিজেরাই যে কেবল চঞ্চল, তাহা! নহে; 

হাহার! অন্ঠকেও চঞ্চল করিয়। তুলে। অতএব এঁস্থান আমার পক্ষে অনুকুল 
নহে; তাহার! আমার শক্রস্থানীর | পর্বতের সানুদেশও আমার সমাধির উপযুক্ত 

সান নহে। কারণ তথায় কিরাত প্রভৃতি নিকষ্টজাতির বাস; ম্ুতরাং 

“হাও সমাধির অনন্ুকুল। জনপদা্দিও উপযুক্ত স্থান নহে); তাহা বিষয়রূপ 

!পসমুহে দতত সমাকীর্ণ; স্বতরাং ম্সকাঁশে বিষমক়-রূপেই অন্থভূয়মান । ১৪-১৫ 
নগরসমূহ নানা নাগরিক লোকে পরিপূর্ণ বলিয়! মৎসকাঁশে যেরূপ 

পরিভ্যজ্য, তদ্রুপ সমুদ্রের মধ্যভাগও প্রতিকূল জ্ঞানে আমি পরিহারষোগ্য 
€লিয়। বিবেচন। করি । কারণ, উহাও নানাজাতীয় অগণ্য জীবসমূহে পরি- 
পুণ । ১৬ । সমুদ্রের তটগ্রদেশও আমার সমাধিযোগ্য স্থান নহে । যেহেতুঃ এ লমস্ত 

স্কান লৌকপালগণের আবাঁসভূমি। কি পাঁতালগর্ভ কি পর্বতশৃঙ্গ শিচয়, 
' সকলও আমার পরিহার্্য। কারণ, এই সকল স্থানেও অগৃণ্য জীবকুলের 

বাস। পর্বতগুহা নির্জন বটে, ইহা অন্বীকার করা যায় না, কিন্তু সেখানেও 

সিংহ আছে বা সর্পাদি খলচরিত্র জীব বাস করিতেছে । আরও এক বিদ্র“এই যে, 

শুত্রত্য লতাজাল বাযু-নিঃ্বনচ্ছলে প্রায়শই গন করিয়া থাকে । অধিকস্ত তাহারা 
পৃপ্পরূপ হান্তচ্ছট। বিকাশ করিয়া কিসলয়রূপ কর-সমুহ-প্রম!রণ পুর্ব্বক্ নিরম্তর 

নৃত্য করিতে থাকে । কাজেই তাহাও সমাধির অনুকূল স্থ!ন নছে। ১৭-১৮। 



১৯৬ বাশিষ্ঠ-মভারামাযুণ 

সত্য খটে, দর্দিণাপথে বহুসংখ্যক সরোবর বিদ্যমান, সেই সমস্ত সরোবর- 
তীর সমাধিষোগ্য স্থান বদিয়া কথিত হইয়া থাকে; কিন্তু তত্তৎস্থলেও 

বিদ্ধ বিদ্যমান । মত্ভ্তাদির পুচ্ছাঘাতে এবং স্নানমগ্ন খধিদিগের করম্পর্শে তন্রত) 

পদ্মদল যখন নিতান্ত চঞ্চল হইয়| উঠে, তখন জলন্রম উপস্থিত হইয়া সমাঁধি-বিদ্ব- 

জনক নানারূপ শব্দ উৎপন্ন হইয়া] থাকে । তখন আমি মৌনী থাকিব 
স্থতরাং সেই শব্দ-নিবারণে ্ষমত| ন! থাকাতে এঁ স্থান আমার কোনরূপেই 

মনোনীত হইতেছে না। দেখিতেছি, নিঝরভূমিও আমার সমাধির উপযুক্ত 
স্থান নহে; কারণ, তাহাও বায়ুবিতাড়িত চঞ্চল তৃণবল্লী ও ধুলিরাজি দ্বার! 

সমাকুল হ্ইয়। বাঁখুশব্চ্ছলে শর করে। সুতরাং সেই স্থান আমি সমাধির 
অন্তরায় বলিয়াই বিবেচন। করি । ১৯-২০ 

এখন দেখিতেছি, শুন্যই আমার মতে সমাধির উপযুক্ত স্থান ; উহাতে কোন- 

রূপ বিক্ষেপক কারণ নাই; সুতরাং উহারই কোন দূরবর্তী স্থানে আমি সুখাবহ 

যোগোপায় আশ্রয় করত অধিষিত থাকিব । ২১২২ 

হে রামচন্দ্র! আমি এই প্রকার চিন্ত। করিয়া নিল শুন্টমার্গে গমন করিলাম । 

তথায় গিয়। দেখিলাম, সমগ্র শূশ্তস্থান সহঅ-বিক্ষেপ-কারণে পরিব্যাণ্ত আছে। 
তাহার কোন স্থানে সিদ্ধগণ মণ করিতেছেন» কোথাও মেঘজাল গর্জন করিতেছে, 

কোন স্থান বিদ্ভাধরদিগের আবাস-গৃহে পরিরৃত রহিয়াছে ; কোথাও যন্ষকুল 

গৃহনিম্মীণ করিয়াছে, কোন কোন স্থলে প্রধান প্রধান পুরী শোভ। পাইতেছে; 
কোথাও উভয পক্ষে সংগ্রাম চলিতেছে, কোথাও বৃষ্টি হইতেছে কোথাও 

যোগিনীর! তাগুব-নৃত্য করিতেছে? কোথাও দৈত্যগৃহের কাছে দেবভবনান্বিত 

গন্ধব্ব-নপর শোভা পাইতেছে । কোন স্থানে গ্রহগণ বিচরণ করিতেছে, 

কোন স্থান নন্গত্রজালে মণ্ডিত রহিয়াছেঃ কোথাও খেচরের। পরিভ্রমণ করিতেছে, 

কোথাও সমীরণ ক্রুদ্ধ হইয়। প্রবলবেগে বহিতেছেঃ কোন স্থান নানানূপ 

উৎপাতসমূহে সমাকীর্ণ রহিয়াছে এবং কোন কোন স্থান জলদজালে মণ্ডিত 
আছে । কোথাও কোথাও অদুষ্টপুর্ব পিশাচের। পরিভ্রমণ করিতেছে ; কোন 

কোন স্থানে অসংখ্য নগরসমূহ সন্নিবিষ্ট আছে, কোথাও কৃর্যযরথ দৃষ্ট হইতেছে? 
অসহা শূর্যযকরতাপে কোন কোন স্থানে জীবকুল মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে; 

কোথাও স্বক্গিগ্ধ চন্দ্রকিরণ বিকাশ পাইতেছে ; কোন কোন স্থান ভূত-প্রেতাদি 
দেবষোনিবিশেষে সমাকীর্ণ ধলিঝা ভয়াবহ হইয়াছে ; কোন স্থান ভীষণ অগ্নি 

সংষোগে দুর্গম হইযাছ ; কোথাও বেড্রীলদল নাচিতেছে ; কোন স্থানে বিহ্গপতি 

গরুড় বিরাজ করিন্ততছে ; কোথাও মহাপ্রলয়-কালীন জলদপটল বিরাজমান 

এবং কোন কোন স্থানে প্রলষের মহাবায়ু প্রচগ্বেগে প্রবহমাণ । ২৩-৫* 



[নর্বণে-প্রকরণ ১৯৭ 

ক্রমে ক্রমে এই সমস্ত স্থান অতিক্রম করিয়। আমি অতিদুরে উপনীত 
হইলাম । অতঃপর তথা এক শূন্তমঘ় সুবিশাল নিক্জন প্রদেশ আমার 

নযনগোচর হইল । দেখিলামঃ তথায় মন্ামন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে। 
তথায় স্বপ্নাবস্থায়ও কোন জীবেরই সমাগম-সম্তাবন নাই এবং কোনরূপ 

শুভাশুভ চিহনও তথায় নাই দেখিয়া) সেই স্থানটি সংসারের পক্ষে একান্ত 

আনভিগম্য বলিয়াই বোধ হইল । ৩১-৩৬ 

তখন কল্পন1দ্বারা আমি সেখানে এক অতি বিস্তৃত কুটীর নিম্দীণ করিলাম । 

সই কুটির পদ্ম-কলিকাঁর আবরণে বড়ই মনোহর হইয়। উঠিল ; তাহ! দর্শনে 
মনে হইল, ষেন পূর্ণচন্দের অভ্যন্তরভাগ থুণ-কীটে ক্ষত হইয়া আছে। তথায় কুমুদ, 
কহুল।র ও মন্দারাদি পুষ্পকলিক! সকল একান্ত শোভ। পাইতে লাগিল | ৩৩-৩৪। 

তখন আমি মনে মনে এ গ্রদেশকে সর্বজীবের অগম্য বলিয়। বুঝিলাম এবং 

সই স্থানেই বদ্ধ পন্মাসনে একান্ত মৌনভাব ধারণ করত শত-বর্ষান্তে 

পুনরায় আত্মাভ্যু্থান স্থির করত নিদ্রান্ুখ-মগ্নবতৎ শান্তচিত্তে নির্ধিকল্প- 
সমাধিনিষ্ঠ হইয়া বসিলাম । আমি স্নিন্দল গণনে ক্ষোদিত প্রতিমার ন্তায় 

অচলভাবেই স্থির রহিলাম | ৩৫-৩৭ 

হেরাম! মন বহুক্ষণধরিয়া যাহার অন্বেষণ করে, সে তাহাই দেখিতে 

পায় । অতএৰ সমাধিতে মগ্ন হইবার অগ্রে আমি যে শত বর্ম যাবৎ মদীয় সমাধি- 

সময় নির্ণয় করিয়াছিলাম, সেই শতবর্ষকাঁল যাবৎ নিশ্বাসবায়ুবৎ বোধবীজজ আমার 

হৃদয়ে বিস্তৃত রহিলেও সেই হৃদয় কেমন এক প্রকার আচ্ছন্ন হইয়াছিল । এখন 
ঈদয়ক্ষেত্রে তদীয় বিকাশনময় আসিয়। উপস্থিত হইল । আমার বোধবীজ প্রবুদ্ 

হইল । শীত-সম্পর্কে বৃক্ষ শুষ্যমাণ হয়ঃ আবার বসন্তাগমে তাহার রসসঞ্চার হুইয়। 
থাকে । এইরূপে সেই বোধবীজেরও তখন বেদনানুভব হইতে লাগিল । ৩৮ ৪০ । 

সেই শতবর্ষকাল আমার পক্ষে তখন মুহূর্ততুল্য বিগত হইয়া গেল। কারণ, 
একাগ্রচিত্ত লোকের কাছে অতি দীর্ঘকালও অন্পক্ষণবৎ অন্থভূত হইয়া খাকে। 
ব্সস্তাগমে বৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ রন যেমন বাহে পুষ্পরূপে প্রকাশিত হয়ঃ তদ্রপ 

আমার বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দরিম়ক্রিয়া-দকলও বাহ বিকাশ প্রাপ্ত হইল। তখন 
আমাতে প্রাণাদি বায়ুপঞ্চক ও ইন্দরিয়গ্রাম সমাগত হইল। আমি জীবন লাভ 
করিলাম । ইহা দেখিয়া কোথ। হইতে অহঙ্কার-পিশাচ আসিয়া আমাকে 

স্পর্শ করিল। শ্রী পিশাচ ইচ্ছারূপিনী পিশাচী-কর্তৃক প্রগাঢ়রূপে সমাশ্রি 

হইল ; মনে হইল, যেন একটা অত্যুন্নত তর্কে প্রবল বাত্যা আসিয়া অতর্কিত- 

জাবে অবনামিত করিয়া ফেলিল। ৪১-৪৩ ৪ 
ষটুপঞ্চাশ সর্থ সমাপ্ত । 



সপ্তপঞ্াাশ সর্গ 

আরাম বলিলেন, হে মুনে! জ্ঞানের মূলীভুত নির্ববাণের উদয় হুইলেও 

আপনাকে কি প্রকারে সেই অহক্কার-পিশাচ আক্রমণ করিল? বুঝিতে পারিতেছি 

না, আপনি এ বিষয়ে যথাযথ বর্ণন। করিয়। আমার সন্দেহ নিরসন করুন| ১ 

ৰশিষ্ঠ কহিলেন, হে বৎস! জ্ঞানীই হউন বা অজ্ঞানীই হউন, অহঙ্কার 

ব্যতীত কাহারও দেহ থাকিতে পারে ন।; যেহেতু? আধেষ বস্ত আধার বাতীত 

কখনই থাক সম্ভব নহে।১। এবিষয়ে যাহা কিছু বিশেষ আছে, তাহ। 

বলিতেছি, তুমি অবহিত $ইয়| শবুবণ কর। ইহ] শ্রবণ করিলে তোমার হাদয়স্থ 
অহঙ্কার-পিশ।চ শান্তভাব অবলম্ষন করিবে । ৩: এই অহঙ্কার-পিশীচ অবিগ্- 

মান হইলেও অজ্ঞানরূপ বালক তাহার জদয়ে উহা কল্পনা করিয়। লইয়াছে : 

সেই অজ্ঞানত। নিবদ্ধনই উহ! ঈদয়ে বাস করিয়। থাকে ; তবে প্রদীপংন্ত 

ব্যক্তির নিকট অদ্ধকার যেমন আত্মপ্রকাশ করিতে পারে ন।, সেইবূপ 
জ্ঞানী ব।ক্তির নিকট অজ্ঞান থাকিতেই পারে ন।; যেহেতুঃ সম্যক অনুসন্ধান 
করিয়াও যাহার অস্তিত্ব জ্ঞাত হওয়। যায় না, তাহার সত্ত। থাকিতেই পারে 

ন।। বিচার করিয়া এই অজ্ঞত।-পিশাচীকে যতই দেখিৰে। ততই এ পিশাচীর 

ধ্বংস ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইৰে না। ৪-৬ 
হে রাম! রাত্রিকালে ষেরূপ নিরাকার যন্ষী প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া 

যায়, সেইরূপ প্রথমাবস্থায় অবিষ্তার বিকাশ হইতেই অজ্ঞতার উৎপত্তি হয়। 

আকাশে যদি আর একটি চন্ত্র দেখা যায়, তাহ। হইলে দ্বিতীয় কলক্ক-মুগও 

দেখিতে পাওয়। যাইবে; স্ৃষ্টিকার্ধ্য থাকিলেই অবিষ্া উদ্ভ ত] হইয়া থাকে, 
ইহার ব্যতিক্রম হইলে অর্থাৎ স্ৃষ্টিকার্ না থাকিলে অবিগ্ভার উৎপত্তি সম্ভব 

হয় না। এই স্থষ্টিকাধ্য অজ্ঞ ব্যক্তির জান। থাকিলেও উহা অনুৎপন্ন বলিয। 

উহার অস্তিত্ব নাই এবং আকাশ-বৃক্ষের মত ইহা জন্মায়ও নাই | ৭-৯ 

শৃন্স্বরূপ। আদিস্ষ্টি যখন পরমাকাশের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন 

ক্ষিতি প্রভাতির জ্ঞানবিষয়ে আর কি কারণ থাকা সম্ভব? বিশেষ? ষষ্ট 

ইন্জিক্ মন ব্বখ্ন আকারহীন, তখন উহার সাকার ঘটপটাদির কারণ হওয। 
কখনই সম্ভব নহে) কারণরূপ বীজ হইতে অস্কুরের জন্ম অবশ্ঠই হইয়া 
থাকে ; কিন্ত যেখানে বীজের অস্তিত্বই নাই, সেখানে অস্কুরের সত্ত। থাকিতেই 
পারে মা । কারণ বাতীত কার্ধ) হস্ত পারে নাঃ ইহাই সাধারণ নিয়ম, কেং 
কখনই আকাশে বৃক্ষ দেখিতে পায় না; তথাপি বে আকাশগাত্রে বৃক্ষ দেখ। 
ষাইয়। থাকে? তাহ! বাস্তব সত্তাহীন কল্পনা! ব্যতীত আর কিছুই নছে। ১০-১৪ 



নিব্বাণ-প্রকরণ ১৯৯ 

সেইরূপ স্থষ্টিকার্ষেয বিদ্বশূন্ঠ যে স্থষ্টি অনুভব করা যায়ঃ তাহা 'আকাশ- 
বুঙ্গাদির হ্টায় কল্পনাময় বলিয়া জানিবে | ১৫ 

হে রাম! সবষ্টিম্বরূপে যে বিকারহীন চিদাক1শ বিলসিত হইতেছে, তাহা চিন্ময়; 
সই জন্যই উহা! ঈশ্বরেরই স্বতাঁৰ বলিয়া জানিবে। আমরা স্বগ্রাবস্থায় যে সকল 

পব্বতাঁদি দেখিয়া থাকি, তাহা যেমন অলীক, ইহাও তদ্রপ জানিবে | ১৬-১৭। 

রূপ চিৎস্বভাব-্বপ্লে স্থষ্টিকার্ষোর উপস্থিতিতে অস্ষ্টবস্থও স্থষ্টবস্তর স্ায় প্রি- 

ভাত হইয়া থাকে, তদ্রপ স্ষ্টির পুর্ব্বে যেরূপ মহাকাশে এক অজ্ঞেয় অজ, অবায় 
গরভাসিত হয়েন, ক্ষ্টিসময়েও আমাদিগের নিকট সেইরূপই স্চ্টি উপস্থিত হইয়া 

থাকে । ১৮-১৯ | তবে ইহাও জানিও যে, ইহাতে স্ষ্টিও নাই এবং পৃথিবী প্রভৃ- 

(£র কোন সম্পর্কই নাই, এ সবই সেই আধারহীন শাত্ত ব্রহ্ম স্ব-রূপেই অবস্থিত 

রাতয়াছেন। সর্বশক্তিম!ন্ ব্রহ্ম যেরূপ অমলিন রূপ প্রকাশ করিয় থাকেনঃ 

হাহা সেইরূপেই প্রতিভাত হয়। যেরূপ দেহীর স্বপ্রদৃষ্ট গৃহাদি চিন্মাত্রের 
গায়া ব্যতীত আর কিছুই নহে, সেইরূপ স্ষষ্টির প্রথমাবস্থায় স্ষ্টিকার্যাও সেই 
ঢন্মাত্রের বিলাস ভিন্ন অপর কিছুই নঠে | ২০-২২ 

হে রঘুকুলোভ্তম ! স্বচ্ছ চিৎপরমাকাশে যে চিদাকাঁশ বিছ্ধমান আছেঃ তাহাই 

এল্দেব স্বভাবস্ষ্টি ; ইহাই যখন স্তির। তখন কোণথায়ই বা বিদ্যা, কোথায়ই বা 
দ্রতা অহক্কারাদি আর কোথায়ই বা স্ষ্টি? সবই সেই শাস্তস্বভাব ব্রহ্মেরই 

ধন্ূপ | ১৩২৫) হে রাঘব! আমি তোমাকে অহক্কারের উপশাস্তির কথা 

জাত করাইলাম । এই অহঙ্কার সমাক্প্রাকারে দুর্টিগোচর হইলে? কলিত পিশাচ 

'মমন লয় প্রাপ্ত হয়, ইহাও সেইরূপ অবশ্ঠই লয় পাইয়। থাকে | ২৬ ৰ 

আমি যখন সমাক্প্রকারে এই অহংভাৰ জানিতে পারিলাম, তখন শরৎ- 
কালের মেঘাড়র যেমন নিশ্ষল হইয়া থাকে, আমাতে উহা! বর্তমান থাকিলেও 

সইরূপ নিক্ষল হইয়া গেল। অঙ্কিত অগ্রিশিখার যেরূপ দাহনশক্তি থাকে ন।১ 

(সইবপ স্বষ্টিকার্ধ্য সমাক্ জ্ঞাত হইলেই অহংভার নিম্ষল হইয়া থাকে | ২৭-১৮। 

"মাধিসময়ে যখন আমার অহঞ্কধারতাঁগ এবং বাবহারসময়ে তাহাতে 

অন্ুরাগ--এ উভয়ই সমভাবে বিদ্তমান) তখন আমি আকাশের নায় .স্থষ্টি- 

'ধ্ষয়ে এবং অন্ত সময়ে সমভাবেই রহিয়াছিঃ ইহা! জানিবে । আমি অহঙ্কারেরও 

“কহ নহি এবং অহষ্কারও আমার কেহই নহে ; স্থতরাং হে রাম! তুমি এই 
প্রপঞ্চকে অত্যন্ত ঘন চিদাকাশই জানিবে। আমারও ফেমন আঁ্কত অগ্রি- 
'শখাতে অগ্রিভ্রম হয় নাই? তদ্রুপ আন্তান্ত জ্ানীদিগেরও কখনও হয় 
নাই ।-২৯--+৩১ 

আমি নাই, অন্ত কেহ নাই। অধিক কি বলিব, কিছুই নাই, এইরূপ 



রি বাশিষ্ঠ*মহা রামায়ণ 

যদি নিশ্চয় হয়ঃ তাহা হইলে তুমি প্রকৃত বাবহারপরায়ণ হইয়া শিলার ্টি!ং 
মৌনভাবে অবস্থিতি কর। অতএব হে রথুনাথ! তুমি আকাশকোশের 
ঠায় শুল্রমূন্তি ধারণ করিয়া শিলার মত সর্বভাঁববিবর্জিত হইয়া সর্ব্কণল 
অবস্থান কর। এখন এই স্ট্টিসময়েও যেমন, সৃষ্টির পূর্বেও তেমনি সকলই 
সেই চিন্ময়, কোন প্রকার দৃশ্তুবপ্ত নাই, অতএব সমস্ত বস্তকেই মঙ্গলময় 
্রহ্মত্বরূপ জানিবে | ৩২৩৩ 

মপ্তপরশশ সর্গ সমাপ্ত । 

অধ্টপঞ্চাশ সর্গ 

জীরাম বলিলেনঃ হে ভগবন্! আমার মঙ্গলের জন্য আপনি যে নিপু 

উদার বহুবিস্তত ভূয়োদর্শনের কগ। বিন্বত করিলেন? তাহা অতীব বিস্ময় 

জনক । যাবতীয় পদার্থ সকল স্থানে সকল সময়ে সব্বপ্রধতে অবস্থিত আছে। 

ইহা সত্য; কিন্তু তথাপি আমার এক সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে । পুর্বে আপনি 
পাষাণাখ্যান নামে থে বাপারের নির্দেশ করিয়াছেন। তাহা কিরূপে ঘটিয়া 

ছিল» তাহা বলিয়া আমার সন্দেহ নিরসন করুন । ১-৩ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, আমি তাহা তোমাকে বলিতেছিঃ অবহিত হইয়া শ্রবণ 

কর। সকল বস্ত সর্বসময়ে সকল স্থানে বিদ্যমান, ইহারই সমর্থনকল্পে পাষাণ 
আখ্যান কথিত হইতেছে । অতিনিবিড় ছিত্রহীন পাধাণের অভ্যন্তর্রদে শেও 

ব্রন্মের অবস্তিতি আছে বলিম্বা, এই জগতের অস্তিত্ব সপ্তব হইয়াছে) ইহাই প্রকৃত 
কথায় দেখাইতেছি ৷ ৪ ৫। আকাশের গ্যায় প্রকৃত শুন্ঠ মহদাকার চিদাকাশে, 

ষাবতীয় স্থষ্ট বস্ত রহিয়াছে, লতাগুল্স-বীজাদি এবং প্রাণী, জল, বায়ু, তেজঃ প্রভ্ 

তির অভ্যন্তরেও সমুদয় স্থষ্টি নিহিত রহিয়াছে, ইহাই তোমাকে বাক্যের দ্বার। 
বুঝাইতেছি । ৬-৭ 

বলাম বলিলেন? হে মহর্ষে। ঘটপটাদির মধ্যেও যদি শ্টিব্যাপার থাকেঃ তে 

শুদ্ধ চিদাকাশে এ স্থ্টি দেখ যাইবে না কেন, তাহাই আমাকে বুঝাইয়া বলুন ৮ 
বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাঘব! আমি তোমার নিকট সত্য কথাই বাক্ত 

করিয়াছি । যে স্থষ্টি দেখিতে পাইতেছঃউহা৷ চিদাকাঁশ ; এই চিদাকাশ চিদাকাশেই 

অবস্থিত আছে । প্রত্যক্ষ দর্শনে এঁস্ু্টি প্রথমে ঘটে নাই বটে এবং আজিও 

বর্তমান নাই'সত্য ;+কিন্তু যে দৃশ্ঠ'প্রকটিত রহিয়াছে, তাহা বহ্ষত্থরূপ বরহ্ষেই অব" 
স্থিত রহিয়াছে জানিবে ৷ তধে অণুপরিমাঁণ এমন ভূমিও নাই, যাহা স্থষ্টিব্যাপারে 
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“*রপূর্ণ নহে, অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে স্থষ্ি কোথাও নাই? সবই সেই চিদাকাশরপী 
ঙ্গ। ৯-১৯। এইরূপ অণুপরিমাণ তেজ স্ৃষ্টিব্যাপারে পূর্ণ থাকিলেও, কোথাও 
,তজের সহিত স্ষ্টি-সম্পর্ক নাই, সবই সেই চিদাকাশ ব্রন্মস্বরূপ । এই প্রকার 
গাযুরও অধুপরিমাণ স্থষ্টিকার্য্যে পুর্ণ থাকিলেও কোথাও স্থষ্টি নাই, সবই সেই 
'টদাকাশরূপী ব্রহ্ম । যাহা৷ স্থষ্টিবিষয়ে পুর্ণ নয় অথচ কুত্রাপি স্থষ্টির সম্পর্ক নাই, 
এবই সেই চিদাকাশরপী ব্রহ্ম, অধিক কি, এরূপ পঞ্চ মহাভূতই নাই, যাহা স্যষ্টি- 
+ার্ষ্যে পরিব্যাপ্ত নহে ; অথচ কোথাও স্বষ্টিসমাবেশ নাই, শুদ্ধমাত্র সেই চিদ্া- 

কাশরূপী ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। ১২-১৫ 

হে রাম! এইরূপ পর্বত সকলের এমন অগুপরিমাণ অংশ নাই, ষাহাতে 

চষ্টিসম্পর্ক ন। আছেঃ অথচ কোথায়ও স্থষ্টিব্যাপার নাই, সবই সেই চিদাকা শ- 

নপী ব্রহ্ম এইরূপ ত্রদ্মের অনুমান, এবং স্ৃষ্টিবিহীন না হইলেও কুণ্রাপি 
সষ্টি সম্পর্ক নাই, সবই সেই চিদ্দাকাশরূপী ব্রহ্ম ' কষ্টি ব্যাপারের এমন অণুমাত্র 
গ্শ নাই, যাহ। সর্বসময়ে ব্রহ্গের স্বরূপ নহে । অতএব ব্রহ্ম ও স্ষ্টি এই 

টভঘই এক, মাত কথায় ভিন্ন। বাস্তব ক্ষেত্রে উভয়েরই কোনই পার্থকা 
নাই ! ১৬-১৮ 

সমুদয় স্মষ্ট পদার্থই পরমব্রক্ম এবং পরমত্রন্ই সৃষ্টির কার্ধা। যেরূপ স্ষর্য 
« অগ্রির তাপ একই, সেইরূপ পরমত্রঙ্গ ও স্্টি--এতদুভয়ের কোনই প্রভেদ 
নাই। কিন্তু ইহা সৃষ্টি, ইহ! ব্রহ্দ__উভয়ের প্রকৃতপক্ষে কোন ভেদ ন! থাকিলেও 

যে বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়! থাকে, সে শুধু কুঠার দ্বার আঘাতগ্রাণ্ড 
“বের ন্যায় ভিন্ন অর্থ-শন্ত হইযাও পৃথক্রূপে বিকাশ পাইতেছে মাত্র । 

অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট এতছুভয়ের দ্বৈতভাব থাকিলেও তরঙ্গ ও সৃষ্টি শবের অর্থ 

কিরূপে প্রকাশিত হইবে এবং জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট উভগ্বের একতানিবন্ধন 

ই দুইটি শবে অর্থ কিরূপে কাহার ন্যায় প্রদীপ্ত ভইবে? তাই বলি, তত্ব 

ব্ক্তির ব্যবহারসময়েও এই দৃষ্তঙ্জাত আগ্যত্তরহিত, অসীম, শাস্তিময়। নির্দল 
শাকাশরপেই প্রতিভাত হয়; অতএব তুমি, আমি, দেব, দানব, পর্ধতসকল 

প্রভৃতি যাবতীয় দৃশ্ঠ বস্তকে চিদাকাশময়্ নির্ব্বাণ বলিয়। জ্ঞাত হও এবং জীবের 
শস্তরে স্বপ্নাবস্থায় ষাহ। প্রতিভাত হয়) তাহা জাগ্রত অবস্থাতে .স্বৃতির বিষয় 

হইলেও স্বস্বরূপেই যেরূপ অবস্থিত থাকে? তুমিও সেইরূপ এই জাগতিক ব্যাপার- 
1নচয়কে আত্মম্বরূপে দেখ | ১৯-২৩ 

অষ্টপর্চাশ সর্গ সমাপ্ত । 

১৪১ 
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প্ররাম বলিলেন, হে মুনে! শত বৎসর পরে আকাশকোণস্থ কুটারমধ 
সমাধি হইতে প্রবুদ্ধ হইলে যাহা ঘটিয়াছিল। তাহা সবিস্তারে বলুন । ১ 

বশিষ্ঠ বলিলেন। হে রাঘব! আমি সমাধি হইতে প্ররবুদ্ধ হইতেই মৃদু 

অস্পষ্ট-বাক্াযুক্ত মিষ্ট শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল; কিন্তু সেই অস্পষ্ট 

শব্দের অর্থ কিছুমাত্র বোধগম্য হইল না, তথাপি সেই শব্বের কোমলতা ও 

মধুরতায় ইহাই বুঝিলাম যে, উহা স্ত্রীক্ঠ হইতে নির্গত এবং সেই জন্যই অস্পষ্ট 

বলিয়াই দূর হইতে শ্রুতিগোচর হইল ন|। এ শব ভ্রমরগুঞ্জনের ন্যায় মধুর 

এবং বীণাধবানর হ্ঠায় আনন্দদাধক | ইহা বালকের ক্রন্দনের ন্ট নহেঃ কিংব। 

যুবকের পাঠধ্বনির মতও নহে । ২-৩ 
আমি সেই শব্দ শুনিয়। আশ্চর্য হইলাম এবং দেই শব্দের অন্ুলরণে দশদিক 

চাঁহ্য। এইরূপ চিন্তা করিলাম যে, আকাশের এই স্থান সিদ্ধবিদ্যাধরগণের 

দমাগমহীন লক্গ যে!জন শৃন্তস্থান অতিক্রম করিয়াই অবস্থিত তবে এইরূপ শব 

এই স্থানে কিরূপে আমিতেছে? আমি বহুবিধ অন্ুসন্ধানেও ইহার কারৎ 

নির্ণঘ কঞ্ধিতে পারিলাম ন।। আমার সন্মুখস্থ আকাশ অত্যন্ত অমলিন ও 

একেবারেই শুগ্ভ 8 এখানে বিশেষ যতুসহকাঁরে দখিঘাও প্রাণিসমাগ মচ৯ 

উপলব্ধি হর ন| | যখন বহুবার দেখিরও শব্দক।রী দৃষ্টিগোচর হইল না, 
তখন আমি চিন্তা করিতে লাগিলাঁম যেঃ প্রথমে উপাধিত্যাগকালে আকাশ 

হইয়। আকাশের সহিত এক পাইয়াছিঃ সেই নিমিত্ত আমিই আকাশমধে। 

বিগ্কমান থাকিয়া আকাশগুণ শন্দ ও শন্দার্থকে উৎপন্ন করিতেছি । ৪-১০ 

হে রাঘব! আঁধক জলে একবিন্দু জল যেমন সমত! প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 

সেইরূপ আমি এখন আমার বর্তমান দেহাকাশকে সমাধিবলে পুনরায় এই স্থানে 

রাখিয়া, চি্দাকী শযুদ্তি হইয়৷ আকাশের সহিত মিলিত হইব । এইরূপ চিন্তা করত: 

আমি পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া আবার দেহ্ত্যাগ করিবার নিমিত্ত লমাধিমগ্ 

হইলাম এবং সেই অবস্থায় ইন্িয়সম্পকিত বাহ্বিষয়-সমূহকে ইন্জিয়নিরোধ 
দ্বার। এবং অন্তঃকরণের বিষর-সম্পকিত মন্তব্যাদিকে মননাদি দ্বার! ত্যাগ 
করত সন্ষিন্ময় ও স্পন্দমর চিত্তাকাশ ধারণ করিলাম । ১১.১৩। 

ক্রমশঃ তাহাও ত্যাগ করত প্রথমে বুদ্ধিতত্বপদে উপনীত হইলাম) পরে 

তাছাও পরিত্যাগ করিয়া বাস্তব |চদাকাশে অবস্থান পূর্বক জগদাকা: 

প্রতিবিদ্থের দর্পণস্বরূপরে উপনীত হইলাম ৷ অন্পপরিমণণ জল যেরূপ সমুদ্রজলে? 
সহিত এবং গন্ধ গন্ধের সহিত মিশিয়া যায়ঃ “সইরূপ আমিও তখন সেঃ 
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/ভাবের আকাখরূপেই উপনীত হইলাম। সেই অবস্থায় আমি আকারশূন্ঠ 

*ইরাও মহাকাশ ব্যাপিয়া সীমাহীন সর্বব্যাপী হইলাম এবং আমার 
নিজের কোনরূপ আধার বর্তমান না থাকিলেও আমি তখন জগদাধাররূপে 

শ্ববস্থিত হইলাম | ১৪ ১৬ 

সেই স্থানে ব্রেলোক্যসমূহ, অনংখ্য সংসার এবং অগণ্য ব্রহ্গাণ্ড আমার দৃষ্টি 

গাচর হইল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ সকল দৃষ্ট বস্তু পরস্পর দর্শনে আকাশশ্বরূপ 
“ন্যাত্সা ব্যতীত অপর কিছুই নহে । সেই সকল জগৎ পরম্পর একই সমগ্ে 

'শর্দিত জনগণের স্বপ্লননৃশ ব্যবহার দর্শনে মহাব্যাপার হইলেও সাধারণ দৃষ্টিতে 
"্দন্ধহীন বলিয়া শূন্য কিন্ত প্রকৃতপক্ষে উহা অশূন্ত ; উহ্থারা জন্মগ্রহণ করিতেছে। 

“য পাইতেছেঃ বার বার রদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে এৰং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ__ 

“ই ত্রিকালে সকল সময়েই উহ সম্ভব হইতেছে এবং বহুবিধ চিত্র ভিভভিতে বর্তমান 

'কিলেও ভিত্তিরপ আধারশুন্য হইয়াও বিদ্যমান আছেঃ যেন জনগণ মনে 

মন বহুতর রাজা নির্মাণ করিতেছে? আবার কতকগুলি আবরণশূন্ত ৰলিয়। 

প্রতিভাত হইলেও একমাত্র আবরণে সংমৃক্ত আছে এবং তন্সাত্ররূপ পাঁচটি আবরণে 

সংশ্রিঃট ও একমাত্র আবরণে ছয়টি বিজড়িত! পক্ধীকৃতের পাঁচটি এবং 

অপক্কীকৃতের পাঁচটি--এই দশ আবরণ-চিন্ত ; আবার ইহার সহিত তন্মাত্র, অহং- 
ভাব? মহত্ত্ব এবং প্রকৃতি এই চারিটি মিলিত হইয়া সাংখ্যমতের ষোড়শাবরণ 

£ইয্াছে। তত্বগণনার সময় ইহার! চতুবি'শতি প্রকার আবরণ এবং কাহারও 
কাহারও মতে ইহার ছত্রিশ প্রকার আকাশকল্প আবরণে আবৃত । ১৭-২৩ 

হে রাম! এই কল সংখ্যাহীন জীবসম্কুল পঞ্চভূতময় হইয়াও শূন্যন্বরূপ এবং 
কতকাংশ পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টযযুক্ত। আবার অন্য কতকগুলি পৃথিব্যাদি তিনটি 
ভুত দ্বার। আবৃত এবং কতকাংশ বা পৃথিব্যাদি ছুইটি ভূতযুক্ত। এই প্রকারে 
(নক্ এবং কাল লইপ্া' এক সপ্ডমহাতৃত একই স্বভাবসম্পন্ন হইলেও কোন কোন 
»লে আপনার ন্যায় ব্যক্তির অনুভবক্ষেত্রে উহার মধ্যস্থিত জীব প্রভৃতির সৃক্্তা, 

পরিণাম এবং বৈচিত্র্য প্রসৃতির ভেদ নিতান্তই দবরধিগম্য, হু্য্যাদি অন্ধকারনাশক 

স্বর অভাবে এ সকল নিত্য অন্ধকারময় এবং প্রলয়ের স্ুযুণ্তির মত সর্বদা 
একমাত্র হিরাণাগর্ভদেব দ্বার নিত্যাধিষ্টিত হইলেও, কুত্রাপি বিশিষ্ট প্রজাপতি- 

দগের অংশ দেবগণের বহু প্রকার আশ্চর্য্য ব্যাপারে পু? শান্ত্সম্পর্কশূন্ত ; 
কোথাও বা বৈরাগ্যোৎপাদক শান্তর দ্বারা পুর্ণ এব: ক্ষুদ্র কীটের ন্যায়? 
বাবহারশীন দেবতাঁদি জীবনিবহ দ্বার। পরিপু্ণ রহিষ্বাছে। ২৪-২৮ 

চিদাকাশের কোথ।ও ব। কলির প্রবেশ জন্য লৌপ পাওয়ায় ত্রাঙ্গণ প্রভৃ,তর 

পরম্পরাক্রমে সাক্ষেতিক আচারমাত্র ; কোনও স্থান অগ্নিময়। কোনও স্থান ব' 
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স্বতঃ প্রকাশিতঃ কোন স্থান বা জলপুর্ণঃ কোন স্থান ব। কেবলমাত্র বায়ু দ্বার। 

পুরিতঃ কোন অংশ নিশ্চল, আবার কোন অংশ বা নিরন্তর কম্পমান, কোন স্থান 
ক্রমবর্ধমান, কান স্থান সর্ধাঙ্গস্ন্দর ও সর্বপ্রকার ভোগ্যবস্তুতে পুর্ণ হইলেও 
অগ্ঠ দিকে প্রধাবিত ; কোন স্থান দেবস্থষ্টিতে পুর্ণ, কোনও স্থান বা মনুষ্য-সমা- 

কুল ; কোথাও ব! দানবপরিব্যাপ্ত, কোথাও বা কীটনিবহ দ্বারা পরিপুর্ণ '২৯-৩২ 

ভে রাম! সেই চিংকোশে কদলীবনের ব্যাপকতার মত পরমাণুতেও 

অন্তরের অন্তর--তাহারও অন্তর জন্মগ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে এবং যেমন 

সৈন্যগণের দৃষ্ট স্বগ্র সকল পরস্পরের দৃষ্ট নহে, সেইরূপ এ মহাতৃত সকল 
বর্তমান থাকিযাও পরস্পরের দৃষ্টি-বহিভূতি এবং পরম্পরের অনুভবের 
বিষয়ও নহে । এ সকল বিবিধপ্রকার হইলেও স্নিম্থল আকাশের ন্যায় এবং 
গরম্পর সমপর্যযায়ে থাকিয়াও পৃথক পৃথক ব্যবহাঁরশালী। কোন কোন 
স্থানে পৃথক্ শান্ত্রান্নশীলন দেখা যাঁয়। আবার কোনও স্থান পরস্পর সম্পণ 

বিভিন্ন হইলেও অত্যন্ত মিশ্রিত বস্তর ন্যায় নিকটবর্তী । ৩৩ ৩৬ 
এক স্থানের অধিবাপীর। মৃত্ুর পর অন্য স্থানে গমন করিতেছে বলিয়া 

পরম্পর পরম্পরের পরলোক এবং পরম্পরের অন্তর্ধান-শক্তি-সমন্সিত বলিমু। 
সবই সিদ্ধনগরের স্তায় হইয়াছে । প্রত্যেক স্তানেই বিভিন্ন মহাতৃত 
এবং বিভিন্ন পর্বত বিদ্কমান। সকল স্থান অগ্রবত্তী হইলেও আপনার মত 
লোকের চেষ্টা ও যত্বের বিষয় নহে বলিয়া! আমাদিগের ন্যায় বাক্তির কথায় এ 
সকলকে নিতান্তই অলম বলিয়া জানিবে। কোন কোন স্থান মোন্স- 
সাম্রাজ্যের লক্মীদেবীর কুগুল সদৃশ স্বচ্ছ আকাশে কিরণঞ্জালবৎ শোভিত 
রহিপ্নাছেঃ এবং কোনও স্থান চিৎস্র্য্যমগ্ুলের সুক্ম অণুর হয় তেজঃসম্পন্ ' 
কোন স্থান তাহার পুর্বরূপেই উৎপন্ন হইতেছে ; কোন কোন স্থান পরম্পরত্ 
নিবন্ধন অত্যন্ত বিসদৃশ হইলেও স্ৃশের মতই রহিয়াছে এবং তাহার মধো 
কোন কোন স্থান অল্পকাল সদৃশ থাকিয়াই পৃথক হইয়া যাইতেছে ; অথব 
উহারা পরমার্থ-বস্তনদূশ বিশাল বৃক্ষের অন্তহীন ফল সদৃশ বলিয়াই উহাদের 
পরম্পর ভেদকল্পন। কর! হইয়াছে । ৩৭-৪২ 

উহার মধ্যে কতকগুলি অগ্লকাল স্থায়ী এবং কতকগুলি বা দীর্ঘকালস্থাযী 

হইয়। থাকে; কতকগুপ্পি কাল, দেশ এবং স্বভাবের নিয়মবশে থাকিয়াও 
পরিমাণে বহু হইয়াছে এবং কোন কোন স্থানে হূর্ধযাদির অভাবে কাল. 
নির্ণদ করা যাইতেছে না। উহার? ইচ্ছান্থুরূপ জন্মাইয়। বৃষ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে 
এবং অতি শ্বিরতাঁবে অবস্থিতি করিতেছে । কবে যেত সকল শূন্যাকার 
পরমাকাশ জন্মিয়াছে, তাহার কোনরূপ স্থিরতা নাই। আকাশ, ুর্য্য এবং 
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£মেরু প্রভৃতি পব্বত-সমূহে পুর্ণ এই সকল স্থান চিত্তবিভ্রমকারী চিদাকাশে 
'প্রর সায় পরিশোভিত, এই পৃথিব্যার্দি বস্তর এইরূপ অনুভব নিতান্তই 
এমপুর্ণ এবং ইহাদের প্রকাঁশব্যাপারে কোনই কারণ বিদ্তমান নাই; অতএব 
এই স্মগ্র জগৎ অধিষ্ঠানস্বরূপে বিদ্যমান থাকিলেও বাস্তবরূপে বর্তমান 

পাই। যদিচ ইহারা অন্ুভূতিবশে সত্যস্বরূপ প্রতীয়মান, তাহা হইলেও 
মরীচিকার স্টায় এবং চন্ত্রছয় ও আকাশের বণের মৃত ইহারা! থাকিলেও 

'ধকৃতই মিথ্যাময় | ৪৩-৪৮ 

এঁ সকল জগৎ কল্পনাবশে চিদাকাশে বুল পরিমাণে প্রভাসিত এবং 
বাসনারূপ বায়ু ঘার। প্রচালিত হইয়। স্ব স্ব ব্যবহারেই বিস্তৃতি লাভ করিতেছে । 

“দঃ দানব নাগ ও মনুষ্যগণ বন্গন্বূপ উদুম্বরবৃঙ্গে মশকবৎ হইয়া 

রতিয়াছে। ভোগস্থখাদি রসপূর্ণ সেই উছুম্বরের ফলস্বরূপ এই চরাচর 

"ক্কাগড চিন্ময়রূপ পবন দ্বার! বিঘুর্ণিত হইতেছেঃ অথবা স্মঙ্টিসম্পাদক জ্ঞাত- 

স্বভাবমাত্র চিত্তত্ব লক্ষণ নিশ্চয়ই কক্পনাময় এই সকল নগরের আকাশে 

গন্মগ্রহণ করিতেছে । স্থূর্য্যোত্তীপে যেমন পক্ষময় ক্রীড়নক প্রকাশিত হইয়। 

বাকেঃ সেইরূপ এই সকলও তুমি, আমি, সেঃ এইরূপ অভিমানবুদ্ধিবশেই 
এব্ূ্প দৃট়ভাবে উদ্ভাসিত হইতেছে, অথবা বসন্তকালের রস পাইয়াই 
'যমন অটবীসকল বহুবিধ ফলে পরিশোভিত হয় সেইরূপ নিত্য তৃণ্ডিদায়িনী 
অনুরাগধুক্ত। অবশ্ন্তাবিনী ঘটনাবলীই ইহাঁদিগকে এইভাবে প্রকাশ করিয়। 

দিতেছে । স্মষ্টিপ্রতিপাদক বেদবাক্যাদি আলোচন1 করিলে দেখ! যাষ ষে, 

এ সকলের ব্রহ্গরূপ কর্তা বিদ্ভমানঃ অথচ অনাদিত্বের পরিজ্ঞাপক শ্রুতি দর্শন 

করিলে স্থির হয় ষে, এ সকলের কেহই কর্তী নাই; চিদাকাঁশে 

হারা স্বতই উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই জগৎ বাস্তবরূপে প্রকাশমান 

শা হইলেও ইহা পরমপদাথন্বরূপ; অতএব ইহারা লাভের 

৭স্ত হ্ইয়াও লাভজনক নহে, বিদ্ভমান থাকিলেও নহে । যে জগতে চতুর্দশ 
ভবন, দ্রশবিধ দেবযোনি এবং এক মনুষ্যজাতি বিলাস করিতেছে, সেই জগৎ 

সকলের অভ্যন্তরদেশেও মেইরূপ জগদাকার বিগ্কমান। বাহিরে ভিন্নরূপ 
দেখা ষাইলেও, এবং স্বর্থ, নরক, পাতাল, মিত্রাদি নানা চেষ্টাযুক্ত হইলেও গ্রাকৃত- 
পক্ষে শৃল্ট ছাড়া উহা! আর কিছুই নহে। ৪৯-৫৭ 

হেরাঘব! ক্ষীরসমুদ্রের জল যেমন ন্মেহসার এবং তরঙ্গাঘাতে ভিতর 

ও বাহিরে বার বার যাতায়াত করে, সেইন্ধপ এই জগৎও আনন্দরূপ সার দ্বারা 

পুলকিত হইয়া! পুনঃ পুনঃ প্রকাশ ও লয় দ্বারা স্ব স্ব নশ্বরত্ব জ্ঞাত 
করাইতেছে এবং সৃর্য্যরশ্মির মত আভাসমাত্রশালী সমগ্র জগৎ বামুতরজের 
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হাম 'বভাববশেই উৎপন্ন হইয়াছে ৷ স্ুপ্তব্যক্তির স্বপ্নসময়ের অসংরূপ দর্শনের 

হ্যায় বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্তরূপ আধারসম্কুল কল্পনাময় বৃক্ষের হ্যায় এই সক: 

জগং সাধারণের নিকট সত্যরূপে বি্বমান নাই। এই জগতে বেদপুরাণাদি- 

বিহিত কর্শাসমূহের অবশ্তস্তাবী ফলের কল্পনারূপ নিদ্রার আবেশবশে গা 

নিদ্রিত থাকিয়া সকল লোকই মুতবৎ হইয়া আছে। অতিতন পরমত্রহ্গরূপ 

দুর্গম বনে চিদ্রপ গন্ধর্ব ঘার| নির্মিত গৃহের মত এ সকল জগৎ হ্ুর্যোর 

ম্যায় দীপালোকে সমুজ্জল। হে রঘৃত্তম ! সমাধিসময়ে আমি অনস্ত চিদা- 

কাঁশে বিনা কারণে উৎপন্ন এবং বিনা কারণেই বিনশ্বর সকল জগতকে 
অন্ধকারাচ্ছন্ন চক্ষুর সম্বখে মিথ্যাভূত কেশকলাপ-দর্শনের মতই ভ্রান্তিব্ণ 
দর্শন করিয়াছিলাম ! ৫৮-০ 

একোনযষ্টি তম সগ সমাপ্ত 

ষফ্িতম সর্গ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাঘব! তাহার পর আমি সেই শবের অনুসন্ধান 

করিতে করিতে চতুর্দিকে বহুক্ষণ ভ্রমণ করত সেই অসীম চিদাকাঁশ প্রাপ্ত 
হইলাম | সেই শক আমার কর্ণে বীণাধ্বনিবৎ প্রতীয়মান হইল | পে 
ধীরে ধীরে সেই শব্দের বর্ণসমূহ পরিশ্ফুট হইল এবং জ্ঞান হইলঃ এ শব 
আর্ধাছন্দের আকারে পঠিত হইতেছে । আমি (সই শব্দের অনুসরণ করিয়। 
দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেই দেখিতে পাইলাম, এক দীপ্তজ্যোতিঃ নারী স্বীয় দীপ্তিতে 
আকাশ উদ্ভাসিত করত আমার পার্খদেশে স্থিরভাবে রহিয়াছেন । বায়হিল্লোলে 

তাহার বসন ও মাল্য কাপিতেছে । কুস্তল-রাজি নয়নঘ্বয়ে আসিয়। পড়িয়াছে ; 

দেখিলেই মনে হয়ঃ যেন সাক্ষাৎ লক্মী আবিভূ্তি৷ হইয়াছেন । ১-৪ 
সেই নারী তণপ্তকাঞ্চনসদূশ| গৌরবর্ণা, নবযৌবনসম্পন্না ; বনদেবতার ন্যাম 

সর্ধাঙ্গনুন্দর তদীয় অবয়ব হইতে নির্গত স্থগন্ধ দশদিক আমোদিত করিয়াছে; 

যৌবনসমাগমে পুণচন্জ্র সদৃশ তাহার বদন অসাধারণ প্রফুল্ল এবং সেই বদনে 

প্রশ্চুটিত পুষ্পরাশির ন্যায় বিমল হান্ত দেখ! যাইতেছে । সেই আকাশবিহারিনী 

দীপ্তিমতী কামিনী মুক্তাহার ধারণ করায় অত্যন্ত শ্রীস্ম্প্লা হইয়াছেন । 

তাঙ্তার পর সেই কামিনী আমার ॥পার্থে আগমন করিয়া মৃদুহান্তের সহিত 

অতি মধুরম্বরে এই * আর্ধ্যাচ্ছন্দটি পাঠ করিলেন+_হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার 

চৈতন্য কপট ব্যক্তির স্যায় রাগদ্বেষাদি দোষছুষ্ট নহে এবং সংসার-সাগরে 
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»াসমান জনগণের একমাত্র তীরজাত বৃক্ষের হ্যায় আপনিই অবলম্বন । 

এমি আপনাকে বারবার প্রণতি জানাইতেছি । ৫-৯ 

সেই ৰাক্যান্ুসরণে চাহিয়া দেখিলাম যে, এক কামিনী দণ্ডায়মান। 

বহ্যাছিলেন ; কিন্তু তাহাকে আমার কোনই প্রয়োজন নাই বিবেচনায় 
শমি তাহাকে সমাদর করিলাম না এবং সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে 

গত হইলাম । তাহার পর জগবম্বরূপিণী মহামায়াকে দেখিয়া অত্যন্ত [বিশ্মিত 

ঠলীমঃ? কিন্ধ তাহাকেও আদর না করিয়া চিদাকাশ-বিহার জন্য ব্যস্ত হইয়া 

“ডুলাম । আমি সেই চিন্তাকে পরিত্যাগ করিয়া আকাশাবস্থিতা মহামায়াকে 

সমাক্প্রকারে অন্ুতৰ করিবার নিমিত্ত চিদাকাশশ্বরূপ ধার” করিলাম । 

'চদাকাশস্বরূপ হইয়া দেখিলাম, সেই সকল ভয়সম্ধুল জগৎ শুন্য আকাশে 

বমান রহিয়াছে । স্বপ্নসময়ে কল্পনাও যেরূপ বাকো অবস্থিতি করিয়া থাকে 

* সকল জগৎও শূন্য বলিয়! কখনও কোথাও বাস্তবিক কিছুই দর্শন 

করনা এবং কোন কিছুই শ্রবণ করে না। সেই জন্ত কল্প, মহাকল্প 
“4 স্থষ্টিসম্পর্কে উহাদের সকলেরই একই ভাব ৷ ১০-১৪ 

কল্লাস্তমময়ে পুক্করাবর্তীদি মেঘ-সমৃহ উন্মত্তবৎ বর্ষণ করিয়া থাকে, উৎপাত 

াঁু প্রবলবেগে প্রবাহিত হয় এবং স্বভাববিদীর্ণ হিমালয়ের প্রচণ্ড রব 
“গমগুপকেও প্রকম্পিত করিষা। থাকে, প্রজ্বলিত অগ্নির সম্পর্কে কুবেরালয় 

'সণধি ধ্বনিত হয় । যখন দ্বাদশ কন্দুকবত ঘাদশক্ুর্য) আকাশে পরিভ্রমণ করিয়া 

থাকেন এবং পতনোন্থুখ দেবালফ়সমূহের ভীবণ পতন-শব দিজ্মগুলকে পরি- 

পু করে? পর্বতুসমূহের মধ্যদেশ তগ্ণ হইয়া ভীষণ-রবে পড়িয়া যায়, যখন 
গুমযাগ্রি ঘারা দহামান বংশ প্রভৃতির বিদারণ জন্য অব্যক্ত পটপটধ্বনি হইতে 

থাকে ; আকাশ-সমুদ্র আত্মার স্বরূপ ভ্রমজন্যই বিক্ষুব্ধ দেবরূপ যাদোগণে 

অতন্ত সংক্ষুব্ধ হইয়া! থাকে ) দেব? দানবঃ নাগ এবং মনুষ্যগণের ভীষণ ক্রন্দন- 

ধ্বণ আকাশে পরিব্যপ্ত হয়ঃ স্বর্গ পর্য্স্ত বিস্তৃত সপ্ত সমুপ্রের জলপ্রবাহে হৃর্য্য 
ও চন্ত্রমগ্ুল পরিপুরিত হয়» যেরূপ একই গৃহে নিদ্রিত ব্যক্তির! স্বপ্নসময়ের 
রবগ বুঝিপ্না উঠিতে পারে না, সেইরূপ এই সমগ্র জগৎ ঈদৃশ কল্লাস্তকালকে 
মম'ক্প্রকারে বুঝিতে সমর্থ হয় না? ১৫-২০ - ৃ্ 

সেই সময় সমগ্র জগতে সহ কুদ্রঃ শতকোটি ব্রহ্ম!) লক্ষ বিধু। এবং 

মংখ্যাতীত কল্প আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। উহার কোন স্থানে হৃর্যয 
পাঠ বলিয়া তথায় দ্রিবারাত্রির কোন*বিভাগ নাই এবং কল্প, যুগ; 

বম প্রভৃতিরও কোন সীমা নাই। হে রঘুকুলোত্ম ! চিৎশক্তিতেই পমুদয় 

ধ্ বর্তমান রহিষাছেঃ তাহা হইতে সকল বস্তুর উৎপত্তি হইয়া থাকে, সকলই 
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চিন্ময় এবং সকল বস্থ হইতেই চিতের প্রকাশ ; এই চিৎই সৎ ও সর্বস্বরূপিণী 
হে রাঘব! যখন ঘটপট প্রভৃতি তুমি যাহা কিছু চিন্তা করত; বাক্যে প্রকা* 

করিবে, তখনই তোমার কথিত নাম-দ্রপাত্মক চিৎম্বরূপেই উদয় হইয়া থাকে 
এবং সেই সেই বস্তর নামরপ যে সময় আকাশ হইতেও শুন্তরূপে অবগত 
হওয়| যায় তখন সেই নামরূপ কথনাত্মক চিতেরই নাশ হইতেছে বলিয়। 
অবগত হইবে । আকাশ শব্দরূপী, তাই নামরূপ কল্পনায় নির্দিষ্ট জগৎ 

্বর। আকাশকেই বুঝাইতেছে এবং ক্রমশঃ সেই শব্দা্ম। আকাশই চিদাকাশে 
পরিণত হইতেছে । সেই সকল দৃশ্ঠ বন্তর দর্শনকে আমি আকাশ-বৃক্ষমঞ্জরী 

ম্যায় ভ্রমমার বুঝিলাম এবং অবশিষ্ট চিদাকাশ আনন্দময় বোধ করিলাম । 
হেরাম! তখন আমি পরম পুরুষের সাক্ষাৎরূপ অমীম চিদাকাশে সীমাহীন 

অবস্তায় তংস্বারূপ্য লাভ করিয। সমাধিসময়ে এইরূপ সঙ্কল্পাভাব অনুভব 

করিতে লাগিলাম যে, ব্রঙ্গাণ্ডের সমস্তই তদন্তর্গত, দশদিকৃও তদস্তর্গত, দেশ; 

কাল, ক্রিয়া দ্রব্--এ সবই সেই বরঙ্গস্বরূপ চিদ্দাকাশেই বিদ্কমান ; সেই 

কল্পিত সংসার-সকলে মতসদূশ জ্ঞানী এবং বশিষ্ঠনামধারী বহুসংখ্যক ব্রক্গপুত্ 

খিশ্রেষ্ঠগণকে দেখিলাম এবং দ্বাসগুতি-সংখ্যক শ্রীরাম অবতার সহ্ ত্রেতা- 

যুগের ভেদ এবং শত সত্যযুগণ শত দ্বাপরধুগ আমার নেত্রপথে পতিত 

হইল। বিভিন্ন বাসনার প্রকাশ জন্যই এই সকল দৃষ্টিগোচর হইলঃ কিন্ত 
জ্ঞানদৃষ্টিতে ব্রক্স্বূপ চিদাকাশ ভিন্ন অপর কিছুই নয়নগোচর হইল 

না ২১-৩১ ॥ 

এই জন্যই ব্রন্দে জগৎ অবস্থিত নহে; সেই স্থানেই রহিয়াছে বলিয়। থে 
(বোধ হয়ঃ তাহা কেবল দুষ্টিভেদের জন্যই অনুভূত হইয়! থাকে £ কেন না, তাবং 

দৃশ্তবস্তই সেই অনাদি অজ অসীম ব্রন্মেরই পদমাপ্র । কোন কিছুরই নাম 
বা রূপ নাই, সমস্ত বস্তই পাষাণবৎ অচল ও মৌনীঃ তবে যাহ। কিছু দীপ্তি 
পাইতেছে, সে সকলই ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছুই নহে; কেবল নিরবয়বা 

চিৎশক্তিই স্বপ্নাবস্থায় অন্ুভূতবিষয়ের স্তায় প্রক্কতচেত্য ব্যতীত আপনার সত্তাকে 
আকাশে কল্পনাময় চেত্য জগত্রূপে প্রভািত করিতেছেন । আলোক যেমন 

প্রকাশ করিয়া থাকে, অথচ নিজাতিরিস্ত কোন কিছু প্রকাশ করিবাব 
নাই বলিয়। প্রকাশ করিতে পারে না, সেইরূপ সমস্ত বন্তই বর্গন্বরূপ হইয়াও 
তদতিরিক্ত প্রকাশস্বরূপ হইতেছে । জগৎ সকল চিদাকা শম্বরূপ বলিয়া কোন 
্রঙ্গাপ্ডের অধিবাসীর। চন্দ্ররশ্মতে ॥সন্তাপ এবং ুর্য্যরশ্মিতে শীতল্তা! অন্ুভণ 

করিয়া থাকে ; পেছক যেমন অন্ধকারেই দেখিতে পায়, আলোকে দেখিতে 

পায় ন|+ সেইরূপ তাহারা৪ বিপরীত করিতেছে বলিয়। জানিবে ; এ 
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পার কেহ পুণ্যকন্্ম করিয়াও ন্বর্গ হইতে চ্যুত হইতেছে, আবার কেহ বা 
পাপকর্থ করিয়াও ন্বর্ণে যাইতেছে; কেহ বা বিষপান করিয়াও বাচিয়া আছে, 
গপর দিকে কেহ বা অমৃতপান করিয়াও মরিতেছে। ২২-৩৮ 

হ রাঘব ! এই নব বিষয়ে ষে যাহা হিত বলিয়। বুঝিতেছে এবং যাহার যেরূপ 

'ান, অদৃষ্টবশতঃ তাহার নিকট সৎ বা অসৎ সেইরূপেই পরিব্যক্ত হহতেছে। 
'»দাকাশে সংসাররূপ মহারণ্য বিবিধ ব্বক্ষে শোভিত হইয়। সততই ঘূর্ণা়মান । 
এশৃারা নিষ্পেষিত হইয়া তিল হইতে তৈল-ক্ষরণ হইতেছে ; কাষ্ঠে প্রস্তরে ভিত্তিতে 

»*্ল পুভ্তলিকা-সমূহ দ্রেবনারীগণের সহিত গান গাহিতেছে, আলাপ করিতেছে; 

*ধনিবহ উন্নত মেঘকে প্রসারিত বন্ত্রের মত পরিধান করিতেছে এবং 

.০1গুভেদে বৃক্ষ সকল প্রতিবৎ্সর নব নব ফল প্রসব করিতেছে । কতকগুলি 
গানাব অবয়ব অযথাস্থানে সন্গিবিষ্টঃ তাহার মস্তক দ্বারা ভূতলে যাতায়াত 

বেছে । কোনও ব্রঙ্গীঙ্ডে বেদবিকুদ্ধ ধন্মীচার দদখ। যাইতেছে ; কোন 

.ফকানও অধোলোক পশু প্রভৃতি জীবনিবহে পূর্ণ; কোন কোন ব্রঙ্গাণ্ডে 

+মাবষয়ের কোনরূপ জ্ঞান না থাকায় কোন ব্যক্তিই স্ত্রীলোক হইতে জন্মগ্রহণ 

কারতছে ন। বলিয়া সেখানকার প্রাণিবর্গের জদর পাষাণবৎ একাস্তই বসহীন ; 

পান ব্রহ্মা সর্পপরিপূর্ণ এবং তত্রত্য অধিবাসীর। লাস্ট ও রত্ডে সমবুদ্ধি বশতঃ 

ধশা]দর ব্যবহার জ্ঞাও নহে; সেই জন্ তাহাদিগের গর্ব ব| লোভ কোন কিছুহ 

"হী । ৩৯-৪ 

কাখাও অহংভাবের একাআবোধে সকলের দেহেই একই আত্মার দর্শন 

বটিতেছেঃ কোন পৃথক্ আত্মার দর্শন ঘটিতেছে না। সেই নিখিত্ত সেই সব 
জং স্বেদজ প্রভৃতি ভেদে নানাবিধ প্রাণিপরিপূর্ণ হইলেও একরূপ প্রাণীতেই 

“ধিব্যাপ্ত ; কর্তিত অবস্থার নখ-কেশাদি যেমন একই প্রকার, সেইরূপ প্রাণি- 

॥কল পৃথক আধারে বর্তমান হইলেও সকল প্রাণীকে আত্মবৎ মনে করিয়। 

"থক জীবের সহিত একত্বাবধারণ করিয়া থাকে । কোনও ব্রঙ্গাণ্ডে বাসনার 

আব্ামানতা হেতু কেবলমাত্র অনন্ত অসীম শৃন্তমাব্রই বিদ্মান ; সেই নিমিত্ত 

*ই স্থানে চিৎশক্তিই সংস্কারবিষয়ের আবির্ভাব ঘটা ইয়া সেই শৃন্তরূপের অবসান- 
থলে আবার জগতের রূপ পাইতেছে। ্রক্গম্বভাবদর্শনকারীদিগের নিকট 

"» সকল ব্রঙ্গাণ্ড অলীকের মত প্রতিভাত হয় বলিয়। ব্রন্ষস্বভাবদর্শন কারী বাতীত 

পর সাধারণের দৃষ্টিতে জীবনিবহ কাষ্ঠনিশ্মিত যন্ত্র চেতনরূপেই পরিলক্ষিত 
১য। থাকে | ৪৮-৫১ এ 

কোনও ব্রহ্ধাণ্ডে নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থমগুলের' অভাব হেতু সমগ্ন- 
'শরূপণ অসম্ভব হইয়াছে; কোনও জগতে জীবগণের শ্রবণশক্তি নাই বলিয়। 

২৭ | 



২১৫ বাশিষ্ট-মহারা মায়ণ 

তাহারা পরম্পর পশুদিগের স্টায় হস্তপদাদির সঙ্কেত দ্বারা নিজ নিজ মনোভাব 

ব্যক্ত করিতেছেঃ এবং তাহাদিগের চক্ষু নাই বলিয়া চাক্ষুষ জ্ঞানের অত্যন্তাভাব ; 
সেইজন্য তাহাদিগের নিকট ক্র্য্য প্রভৃতি তেজঃশালী বস্ত একান্তই বিফপ। 
কোনও ব্রঙ্গাণ্ডে দ্রাণশক্তির অভাব হেতু প্রাণিবর্গের নিকট সৌরভ নিক্ষণ। 
কাহাব্নও কাহারও বাকৃশন্তি নাই বলিয়া তাহার সক্ষেত দ্বার] স্ব স্ব কার্ধ। 
করিতেছে । কোন কোন প্রাণীর ত্বক ন। থাকায় তাহার! পাঁষাঁণের স্তাঃ 

প্পর্শশক্তিহীন। কোন কোন স্থান মনোরাজোর বিলাস বলিয়াই বুঝিতে 
পারিলাম। কান স্থানের জীবসকল কার্যযক্ষেত্রে খাকিলেও পিশাচ প্রভৃতির 
্ঠায় ইত্জিয়ের অগোচরীভূত | কোন জগতের কতক স্থান মৃত্তিকা পূর্ণ, কতক ব. 
জলপুর্ণঃ কতকাংশ ব| অগ্রিময়রূপে দৃষ্টিগোচর হইল ৷ ৫২-৫৭ 

হে রঘুকুলোদ্বহ ! কোন ক্রন্গাগডকে বায়ুপূর্ণ দেখিলাম আবার কোন কোন 
জগৎ সর্ববিধ এবং সর্বকার্ধ/ক্ষম বস্তুতে পরিপূর্ণ ও দেখিতে পাইলাম | (সহ 
চিদাকাশে জগৎ সকল চিদাক1শ হইলেও প্রকুত সিদ্ধিসম্পন্ন। আমার মনোজ!৩ 
কল্পনায় তখন সেই সকল এই ভাবেই বিলান পাইয়াছিল। যে জগৎ কে 

মৃত্তিকাস্তপে পরিপূর্ণ বলিয়াছি, সেই জগতের প্রাণিগণ ভেকগণের ন্তা 
ভূগর্ভমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে এবং জলপূর্ণ যে স্থানের কথা বলিয়াছি, তাহাতে 
পর্বতঃ বন প্রভৃতি স্থানে চঞ্চল জলচরদিগের স্টায় প্রাণিগণ অনবরত পরিব্র*ৎ 
করিতেছে । ষে জগৎ কেবল অগ্নিপুর্ণ, তথায় £দহিগণ জলশুন্ট অবস্থায় অগ্রিময় 
অঙ্গারব দীপ্তি পাইতেছে; যে জগৎ মাত্র বায়ুপূর্ণ, তত্রত্য প্রাণিগণ বাযুষব 
ধারণ করিয়! অজ্ঞুন নামক বাযুরোগের ন্যায় বিরাজিত। যে আকাশ ব্রঙ্গাগুস্বরগ, 
তথাকার জীবগণ আকাশরূপী হইলেও সৃষ্টিবিষয়ে চক্ষর্গোচর হইয়া অবস্থিত 
আছে। হে রাঘব! সেই চিদাকাশের দিগবলয়ে যে সব পাতালতলমুখা 
আকাশাবস্থিত চঞ্চল এবং স্স্থির জগৎ অবস্থিতি করিতেছে। চিৎসমুরে 
বুদ্বুদের সায় সেই সকল ব্রন্গাণ্ডে এই প্রকার কিছুই বিদ্যমান নাই) তখন তা$। 
আমি দৃষ্টিগোচর করিতে পারি নাই । ৫৮-৬৪ 

ষষ্টিতম সর্গ সমাণ্ড 
শপ সমস ক 

একষফ্টিতম মগ 
বশিঠ্ বলিলেন, হে রাম! পরই যে সকল প্রাণনামক জীব সলিলে সণিপ 

বেগবৎ চিদাকাশে চিৎম্বভা বধুক্ত হইয়। কামনা-সম্পর্কে প্রভাসিত হইতেছে। 
উহ্থারাই সঙ্গ্প প্রভৃতির সম্পর্কে মন নামে কথিত হয় ; আকাশবৎ আমাদের 



নির্বাণ-প্রকরণ ২১১ 

“শাল চিত্তসমুহ নিজের অন্তঃস্থিত বাসনার বিকাঁশফলে অসীম জগব্রপে 

“রিৰপ্তিত হইয়াছে । ১২ 
রাম বলিলেন, হে ভগবন্! মহাপ্রলয়ের অবসানসময়ে সব্ধপ্রাণী ষখন 

ঘোক্ষ প্রাপ্ত হইবে, তখন সংসার-বীঞ্জ অজ্ঞানাদির অবর্তমান হেতু কি প্রকারে 

»!বার স্থষ্টি সংঘটিত হইয়! থাকে, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন | ৩ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, মহাপ্রলয়ের অস্তে পৃথিৰীঃ জল, বায়ু, অগ্নি আকাশাদি 

পঞ্চভৃত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে ব্রঙ্গা হইতে আরম্ভ করিয়া নগণ্য কীট পর্যন্ত সমগ্র জগৎ 
গন্ষিপ্রাপ্ত হয়, তখন যে প্রকারে এই জগতের অনুভব হইয়! থাকেঃ তাহা আমি 

ব্তেছি, তুমি অবহিত হইয়! শ্রবণ কর। মহাপ্রলয়ের সময় মহুধিগণ যাঙ্থাকে 

“চিনা বলিয়া থাকেন) তখন মাত্র সেই চিন্ময় ব্র্মই বর্তমান থাকেন, 

ঠাহাকে কোনরূপে নির্দেশ করা সম্ভবপর নহে । এই জগৎ সেই ব্রন্দেরই 
গদ্য, এই জন্য ইহা ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে । পরম্রক্ম কৌতুক ৰশতঃ স্বন্ধদয়কে 

দৃষ্টি দ্বার! জগত্রূপে অনুভব করিয়া থাকেন, মুক্তদৃষ্টিতে সেরূপ অনুভব হওয়া 
সষ্টবপর নহে, আমরাও ইহার কোনরূপ সত্তা অনুভব করিতে পারি না । 

চতরাং এই জগতের ধ্বংসই বা কি করিয়। হইবে, আর উৎপত্তিই বা হইবে কি 

পকারে? পরমকারণের নিত্যতা ষদি এই প্রকারে সিদ্ধ হয়, তাহ! হইলে ব্রদ্দের 

গদ্য্ভৃত জগৎও অবিনশ্বর । তবে মহাকল্প প্রভৃতি যে দেখা যায়, তাহা 
তাহারই অবয়বমাত্র । এই প্রকারে অবিনশ্বর কল্পভেদ শ্ৃষ্টিপ্রকাশাদিরূপ 
গাবমবে বিজড়িত রহিয়াছে, স্থতরাং বার বার কল্পের অবসানসময় সৃষ্টি 

ভদরূপ পদার্থও সম্যক্রূপে আলোচনা করিলেও প্রাপ্ত হওয়! যায় না। 

পৃন্বেষে সকল কারণ বল। হইল, তাহা দ্বার! কখনই কাহারও কিছুই বিনষ্ট 
করা বা উৎপন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে। একমাত্র অবায় ব্রহ্মই দৃশ্যবস্তরূপে 
ণগমান | ৪-১১ 

হে রাঘব ! বিশাল আকাশপটে এবং অতি ক্ষুদ্র পরমাণুর সহআীংশে যে শুদ্ধ 

'চন্মাত্রের সত্তা বিগ্যমানঃ এই দৃষ্তমান জগৎ সেই মন্থাচিতেরই অবয়বস্থরপ ; 

শ্তরাং সেই সত ধ্বংসপ্রাপ্ত না হইলে কি প্রকারে জগতের ধংস সম্ভবপর 

হইতে পারে ? ও সত্তার কখনই ধবংস নাই৷ স্বপ্লাবস্থায় যেরপ্র সংবিদের 

হদম জগত্রূপে প্রভা সিত হয়ঃ সেইরূপ চিদাকণশই প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে প্রকাশিত 

হইতেছে ; কারণ, স্থ্টিব্যাপার চিদাকাশেরই অবয়বমাত্র । উহার ক্ষয় এবং 
উদয় ষে প্রকার, তাহ! আমি বলিয়াছি, সবই সেই চিদাকাশমাত্র+ তাই কাহারও 
ধ্বংস ব। প্রকাশ সম্ভবপর নহে । এই সংবিংকে ছেদন দহন বা শোষণ করা 

যায় না, উহা অজ্ঞজনের দৃষ্টিপথে পড়ে না ; যে ভাবে উহ্থার হৃদয় দেখ! যায়ঃ 
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উহা সেইরূপই | সংপিৎ যখন অবিনাশী, তখন তাহার অভ্যন্তরস্থ জগ; 

গ্রভৃতিরও অনুভব জন্ম।ইতেছে না বা ধ্বংস হইতেছে ন।। তবে মাত্র স্বৃতি £ 

বিস্মতিরূপ শ্বভাব জন্যই অনুভব '9 অননুভবরূপ স্ুখ-ছুঃখের কল্পনা কব; 

হইয়াছে । যেহেতুঃ যে যে বস্থ যাঙার স্বরূপ হয়ঃ সেই সেই বস্ত তাহার ধ্বংস 
ভিন্ন বিনষ্ট হইতে পারে না। সেই জন্য সমগ্র দৃশ্যবস্থ তরঙ্গস্বরূপ এবং রন্দে 
ন্টামই নিত্য, তাই উহাকে অবিনাশী বলিয়। জানিবে। মহাঁপ্রলয়াদি তাঁবং 

ব্যাপারই সেই মহাকালম্বরূপ বক্ষেরই -অবয়বমাত্র। বিশেষ সেই চিন্মা 
মহাকাশে উৎপত্তি ও ধ্বংস কি প্রকারে সম্ভব, আর কেমন করিয়াই বা সেই 

নিরবন্বব আকাশে প্রলয্ব প্রভৃতি ভাবের বিকারসম্তভব হইতে পারে ঃ স্ুতরা" 

এই মহাপ্রলঘাদি সমুদয় ভাবাত্মক সমগ্র জগৎ সেই বঙ্গে বরহ্গন্বরূপেই বিদ্যমান 
আছে । মানসিক কল্পনা হইতে উৎপন্ন ষক্ষাদিও “রূপ, “সইরূপ কল্পন! 

প্রস্থত জগৎ নির বষব স্বচ্ছ চিৎ ব্যতীত অপর কিছুই নহে। বৃক্ষের শাখাঃ পল্লপ। 
ফল, পুষ্পাদি যেরূপ অবষব, “সইরূপ আকাশ বিশাল সীমাহীন পদার্থভূত 

বক্ষেরও প্রলয়ঃ মহাঁপ্রলয়ঃ নাশ উৎপত্তি, ভাব, অভাব, সখ, ছুঃখঃ জন্ম মুতি।। 

সাকার, নিরাকার প্রভৃতি অংখভূত অবয়ব বলিয়। জ্ঞাত হইবে । যেরূপ এই 
বরক্মস্ববূপ অবশ্ববী অবিনাশী, €সইরূপ উহার অবয়বের বিনাশ নাই এবং 

কোনরূপে প্রকাশিত৪ হয়েন না। এই অবয়ব ও অবয়বীভূত দৃহ্যজাত 

সকল বস্তই বন্গম্বূপ। এক বলিয়। উভয়ের কখনই কোনওরূপ পৃথব 

সত্তা নাই | ১১-১৭ 

রক্ষের সংবিংই ষেমন তাহার মূলঃ (সেইরূপ পরমার্থভূত ব্রন্মেরও সংবিতই 

যূল; সেই নিমিত্ত উভয়ের কিছু'কিছ়ু সাদ্নতঠ্য আছে বলিয়াই এ পরমার্থ-বৃক্ষেব 

কোন স্থানে সষ্টিরূপ স্তস্তঃ কোথাও বা পরলোকরূপ স্কুল স্কন্ধ, জদ্ুবীপাদিব 

ব্যবস্থারূপ শাখা, নদী-পর্বতাদিরূপ পল্লব, চন্ত্ুহুর্য্যাদিপ্রকাশরূপ পুষ্প, 

অন্ধকারসদৃশ হরিদবর্ণ পত্রসযূহের শ্ঠামবর্ণ, আকাশরূপ কোটর, প্রলয্বরূপ গল্প, 
কোন স্থানে মহা প্রলয়রূপ গুল্সঃ কোথাও ব। হরিহরাদি দেবতারূপ গুচ্ছ॥ কোন 

স্থানে জাড্ম্বরূপ ত্বক, এইভাঁবে নিরবয়ব চিদাকাশই আক্কতিভেদে সংবিদ্রপ 
ব্রন্মে বন্ষের ষ্তায় ভাব হইতে বিভিন্ন না হইয়াঁও অবস্থিত আছেন । সেই 
জন্য এই স্থানে ভাবী বস্তু, এই স্থানে অতীত ও বর্তমান বস্তু এই সৃষ্টি, এই 

বিনাশ__এ সকলেই স্বভাবসদূশ আত্মস্বূপ সেই ব্রঙ্গই অচঞ্চলভাবে বর্তমান 

রহিত্বাছেন | ১৮-১৯ ১ 

হেরাম! 'এইক্ূপ পরমব্র্ম্বরূপ চিদাকাশে চন্দ্রমগুুলর স্বচ্ছতার ন্যাম 
সষ্টিলয়াদিশ্বরূপ কোনরূপ রঞ্নভাব বিদ্যমান নাই। কেন ন|) নির্শল 



নির্বাণ-প্রকরণ ২১৩ 

এবমাকাশে ভাৰ বা অভাবের এাসারই বা কোথায় আর কোথায়ই বা তাহার 

মাদি, মধ্য বা অস্তের কল্পন। এবং কিরূপেই ব| লৌকবিশেষের বিলীস সম্ভবপর? 

গব তাহাতে ষে ভ্রমরূপ এক দোষ বিগ্যমানঃ উহা! আত্মপ্রবণ বুদ্ধি দ্বারা 

বষ্ুরূপে দেখিলেই উপশম প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যেরূপ যে বায়ু দ্বারা আগ্ 

পৃজ্জলিত হয়, সেই বায়ু দ্বারাই তাহা নির্বাপিত হইয়া থাঁকেঃ সেই প্রকার 

নঙ্জান দৃষ্ঠ দর্শনে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই দৃশ্তেরই অপ্রান্কত রূপ দর্শনে ধ্বংসপ্রাপ্ত 

হয়া থাকে ৷ বিশেষ খন অজ্ঞান স্বস্বরূপে সমাক্রূপে পরিজ্ঞাত হইলে “নাস্তি' 

বপিযাই জানা যায়, তখন বন্ধ ও মুক্তি_এই উভষুই সেই একমাত্র ব্রহ্ম বলিয়াই 

পরিজ্ঞাত হন। হেরাঘব! আমি তোমাকে মুক্তিসন্বন্ধে জ্ঞানীদি যে সকল 

উপায় আছে, আত্মবোঁধ অনুসারেই জ্ঞাত তাহা করিলাম । বিচারবান্ আধকাঁরী 

ধাহারা, তাহারাই এই সকল উপায় লাভ করিগ্জা থাকেন, তাহাতে সন্দেহ 

+রিবার অবকাশ নাই। এইরূপ অবস্থায় যিনি উপনীত ভয়েন, তিনিই এই 

ঘনাদি জগৎ কখনই স্থ্ট হয় নাই, কেবল ব্রন্গস্বরূপ স্বন্বরূপ বস্তই প্রতিভাসিত 

হইতেছে এই বিচারযুক্ত দৃষ্টিবলেই অণিমাদি অষ্টবিধ গুণযুক্ত ঈশ্বরভা বকেও 

$ণবৎ জ্ঞান কয়া, আমিই সেই আনন্দময় প্রহ্ষ) ইহা স্থির করত পৃর্ণকীম 

ঃইঘা আত্মাতেই অবস্থিতি করিয়! থাকেন | ২০-২৬ 

একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত 

দ্বিষ্টিতম সর্গ 
শ্রীরাম বলিলেন, হে মহ্র্ষে! অনন্ত চিদাকাশস্বরূপ হইয়াই কি আপনি 

এই সকল দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলেন, কিংবা পক্ষীর স্ায ভ্রমণ করিতে করিতে 

চদাকাশের একভাগে অবস্থিতি করিয়া দেখিযাছিলেন, তাহাই আমাকে 

বলুন | ১ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘৃত্ূম ! সেই সময় আমি সর্বব্যাপী অসীম চিদী কাশ- 

দবরূপই হ্ইয়াছিলাম। আমার সেই পূর্ণাবস্থায় কোন প্রকার গমনাগমন 
দটিয়1 উঠ সম্ভবপর ছিল না) তখন বহ্স্থানে অবস্থিত থাকিলেও আমার কোন 

প্রকার গতিশক্তি ছিল নী'। সেই জন্ঠ আমি তখন এই আমাতেই সেই সকল 

দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলাম এবং যেমন দেহধারী হইয়া মস্তক হইতে পদ পর্য্য্ত 

'দখি, সেইরূপ তখন চিন্ময় দেহে চক্ষুঃশূন্ঠপ্হইয়াও আমি চিন্ায় চক্ষুত্বপরাই সেই 
সকল দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলাম । সমাধিসময়ে নিরাকার হইয়াও আমি নির্মল 
চিদাকাশম্বরূপে অবস্থান করিতেছিলাম ; সেই সম সমগ্র জগৎ সেইরূপে অবয়ব 
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ধারণ করয়াছিলঃ ষে অবয়বে বাস্তবিকত। না থাকিলেও বাস্তবিকতার ধ্বংম 

হয় নাই: স্বপ্নে ষাহাই কিছু দেখা যাউক না কেন, তাহ যেমন কিছুই নহে, 

কেবল শৃন্মমাত্র, সেইরূপ আমার দৃষ্ট বস্ত্র মাত্রই আকাশ ব্যতীত অপর কিছুই 
নহে। বৃক্ষরূপী প্রাণী ষেমন স্বকীয পুষ্প-ফলাদি অবলোকন করিয়া থাকে, 

সেইরূপ আমিও আত্মঙ্ঞানসম্পন্ন চক্ষু দ্বারা সকলই দেখিলাম, অথবা অন্ত 
সমুদ্র যেরূপ "তাবৎ জলচরগণকে বুদ্বুদ্-ফেনা-ম্বরূপেই জ্ঞাত হইয়। থাকে; 
আমিও সেইরূপই অবগত হইলাম, এবং দেহিমাত্রই যেরূপ সমগ্র দেহকে 

স্বন্বরূপে পরিজ্ঞাত হইয়। থাকে, আমিও সেই সময় সমগ্র স্থষ্টিকেই আমার বলিয়া 
বোধ করিয়াছিলাম ॥ ২-৯ 

আমি অগ্যাপি জ্ঞানময় হইয়া অবয়বে, আকাশে, জলে, স্থলে সকল স্থানেই 

সেই সকল ব্রক্গাগ্ডকে, পুর্বের ন্ট অবলোকন করিতেছি এবং এই অবস্থাতেই 
আমি সম্মুখবর্তী পৃথিবীর অন্তর ও বহির্ভীগকে জ্গদ্বিষয়ে:পরিপুর্ণ বলিয়াই বোধ 
করিতেছি । যেরূপ জলাধিপতি রসভাবকে? হিমাধিপতি শৈত্যকে, বায়ুর অধি- 

পতি স্পন্দনকে স্বকীয় বলিয়াই অনুভব করিতেছেন, সেইরূপ শুদ্ধ জ্ঞানময় আত্ম। 
সমস্ত বস্তকেই আত্মরূপ জ্ঞান করিতেছেন! এ সম্বন্ধেবেশী আর কি বলিব। 

যে ব্যক্তি বিবেকবান্, তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
আমারও তাহাদিগের সহিত এ একত্বপ্রাপ্তি হইয়াছে । যেহেতু সেইরূপ 

আত্মাকেই আমি অনুভব করিষা থাকি। সেই জ্ঞানীদিগের সম্যক্দর্শন 

ঘটিয়াছে এবং তাহার। বিজ্ঞানের সহিত স্বারূপ্য লাভ করিয়াছেন বলিষা, জ্ঞাতা, 

জ্ঞের়ে এবং বিষয়জ্ঞান-__-এই ত্রিবিধ বিষয়াজ্সিক! বুদ্ধি তাহারা কোনরূপেই 
উপলব্ধি করিতে পারেন না | ১০-১৪ 

দিব্যযৃত্তি পর্বতবাসী ব্যক্তি কোটি যোজনেরও অন্তস্থিত এবং বহিংস্থিত দিবা- 
ভৌমাদি ভাব সকল সহজেই বুঝাইয়। দিয়া থাকেন, তখন আমিও তাহাই 

বুঝিতে পারিয়াছিলাম এবং পৃথিবীতে তত্ত্বরূপাভিমানী ব্যক্তি যেরূপ ধাতুরসাদি 
বিবিধ ভাব পরিজ্ঞাত হয়ঃ সেইরূপ আমিও অপরের অগোচর আত্মভা বকে 

অনুভব করিয়'ছিলাম ৷ ১৫-১৬ 

রাম বলিলেন, হে ত্রদ্মন! আপনি উক্তরূপ দশায় উপনীত হইলে 
পর সেই আর্ধ্যাশ্লেকপাঠকারিণী কামিনী তখন কি করিয়াছিলেন, তাহাই 

আমাকে বলুন! ১৭ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রদৃত্তম ! অত্যন্ত বিনয়ের সহিত সেই কামিনী আর্ধ্যা- 

শ্লোক পাঠ করত আকাশস্থ আমার নিকট অকাঁশদেহ গ্রহণ করিয়া অবস্থান 

করিতে লাগিলেন । তখন আমিও যেরূপ আকাশদেহধারী, সেই রমণীও তব্রুপ 
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আকাশদেহ্ধারিপ্লী হইয়াছিলেন । সমাধির পুর্বে শর কখনও আমি তাহাকে 

দৃষ্টিগোচর করি নাই ? চিদাকাশে আমি আকাশদেহীঃ সেই রমণী আকাঁশদেহা 
'এবং চিদাকাশস্বরূপ জগজ্জাল; এই সকলই মাত্র বর্তমান ছিল। ১৮-২০ 

রাম বলিলেন, হে মহর্ষে! যদি দেহের অবয়ব, জিহ্ব।, তালু প্রভৃতির 

প্রচেষ্টায় প্রাণবায়ু হইতে উচ্চারিত বর্ণ-সকলই বাক্যকে প্রকাশ করে, তাহ! 
*ইলে কিরূপে সেই আকাশদেহা রমণীর বাক্যোচ্চারণ সম্ভবপর হুইল আর 

'করূপেই বা! আত্মরূপী অবস্থায় আপনার স্বরূপদর্শন ঘটিলঃ এই সকল ব্যাপার 

শমার নিকট যথাযথ প্রকাশ করুন । ২১-২২ 

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাঘব ! ন্বপ্লাবস্থায় যেরূপ রূপদর্শন এবং শবোচ্চারণ 
গ্রতীতি হইয়া থাকে, সেইরূপ চিদাকাশেও ঘটিয়াছিল! তবে সেই সময়ের 
নগ্য সকল প্রকৃতপক্ষে আকাশস্বরূপেই বিগ্ভমান ছিল। আমার গোচরীভূত 
মই সময়ের দৃপ্তই যে মাত্র আকাশম্বরূপ ছিল তাহ| নহে; ভ্রমবিজস্তিত 

গই সকল আকাশজ্ঞাল স্বচ্ছ আকাশ মাত্র । চিত্স্বভাবের চিন্মমু অবয়ব জগৎ 

বাসনায় সম্যক্প্রকারে আচ্ছন্ন থাকিলেও জ্ঞেয়সম্বন্ধশন্য এবং পরমার্থস্বরূপ 

মহীধাত্রসংযুক্ত হইয়াও নিশ্চয় বিলাস পাইতেছে এবং চিন্ময় দেহে ইন্দ্রিয়নিবহের 

স্তিত্ববিষয়ে ভ্রান্তিপূর্ণ জ্ঞান আছে; সেইরূপ স্বপ্লাবস্থায় যেরূপ অবস্থান, 

মইন্ূপ আমার চিৎশরীরকেও বুঝিবে । স্বপ্রসময়ে যেরূপ অসন্বস্তকে সদরূপে 

এবং সদ্বস্তকে অদদরূপে প্রতীয়মান হয়ঃ এবং আকাশই গমনাগমনের 

এগরূপে অন্ভূত হয়? সেইরূপ তুমিঃ আমি, সে, এই, ইত্যাদি সকলই চিদাকাশ। 
আবার দেখ, স্বপ্রাবস্থায় যুদ্ধাদি ব্যাপার মিথ্য। হইলেও সত্য বলিয়। ভ্রম হয়; 
আমার সমাধিসময়েও সেইরূপ বোধ হইয়াছিল। স্বগ্লাবস্থায় এইরূপ দর্শন কি 

কারণে ঘটে, তুমি ধদি এই প্রশ্ন কর; তাহ। হইলে এই প্রশ্ন তোমার অনুচিত 

হইবে ; কেন না, ইহার কারণ নিজের অনুভব ব্যতীত অপর কিছুই নহে। 

সেইরূপ জগংন্বপ্র-দর্শনও অবিগ্যাচ্ছন চিদাত্মার স্বভাবমাত্র। যদি বল" স্বপ্ন 

দেখ। যায় কেন, তাহার এই উত্তরই ঠিক যে, তুমি স্বপ্ন দেখিতেছ, ইহাই মাত্র 
বপ্নদর্শনের হেতু ৷ ২৩-৩২ ও 

্যুপ্তিবৎ প্রলয়ের অবসানে প্রাথমিক সৃষ্টি আরম্ভ করত স্বপ্নদৃষ্ট জন্তর স্তায় 
কল্পনাময় বিরাট আত্মাই পরস্পর অপেক্ষী হইয়াই চিদাকাশে বিলসিত আছেন। 
হে রাঘব: মাত্র তোমাকে বুঝাইবার নিষিত্তই স্বপ্ন শব্দ দ্বারা তুলনা করিয়া 
জগতের ব্যবহার করিয়াছি মাত্র, প্রকৃতপক্ষে এই দৃশ্য সৎ অসৎ ব। স্বপ্নও নহে, 
ইহ শুদ্ধ ব্রন্মমাত্র। তাহার পর সেই আধ্যাপাঠকারিণী কামিনীকে তাহার 

অভিগ্রা জানিবার নিমিত্ত প্রশ্ন করিলাম । আমার এই প্রশ্ন করিলাম” এই 
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শব্দে বিশ্মিত হইও ন| ; কন না?, স্বপ্রাবস্থাষ স্বপ্নে দৃষ্ট জনগণের সহিত যেরূপ 

ব্যবহার ঘটিয়! থাকে, সেই কামিনীর সহিত আমারও তত্রপ প্রশ্নী্দি করা সম্ভব 

হইয়াছিল। স্বগ্রাবস্থার ব্যবহার সকল যেরূপ শুদ্ধ আকাশ, সেইরূপ আমার 

সমাধি অবস্থার প্রশ্নকে, আমাকে এবং এই জগতকে আকাশরূপেই জ্ঞাত হও; 

স্বপদৃষ্ট জগতের রূপের ন্যায় এই জগৎও আকাশমাত্র এবং জাগ্রৎ অবস্থার স্া 

স্ষ্টির প্রথমেও জগতের উৎপণ্ভি স্বপ্নুমাত্র । ৩৩-৩৮ 

হেরাম! এই জগতব্যাপারকে স্বগ্ই বল অথবা উহাকে কিছুই ন| বল, 

মাত্র স্বচ্ছবোধলক্গণ সন্মাত্র বি্ভমানঃ তবে স্বপ্নের ডরষ্ট তোমর। অবয়বসম্প্র 

হইয়। আছ; নুতরাং এই জগবস্বপ্রের দ্রষ্ট। কেবলমাত্র চিদাকাশকেই অবগত 

হইবে । এরূপ ক্ষেত্রের দ্রষ্ট। ষেরপ নির্মল আকাশ, দৃশ্তও সেইপ্রকার ; 
এই স্বপ্রবূপ জগতে অমলিন আকাশই জগৎস্বরূপে বিদ্কমান আছে । 

চিদাকাশের নিরবয়ব মনে যে স্বপ্প স্বতঃ শ্মৃত্ত ভইতেছেঃ তাহার আবার 

জন্ম কি? স্ততরাং কিরূপেই ব। তাহার আকার সম্ভব হইতে পারে? 

দেহী হইলেও যখন স্বপ্রজগৎ বিমল আকাশ ব্যতীত অপর কিছুই নহে? তখন 

নিরবয়ুব চিদাকাশরূপী ব্রন্দের শষষ্টিরূপ যে স্বপ্রঃ তাহ। কেন না আকাশ হইবে? 
এই জন্য চিদাকাশের কোনরূপ কারণ বর্তমান নাই, কোনরূপ আধার নাই 

এবং জগত্স্বগ্রকে ইনি স্ট্টি করিয়াও যেন করেন নাইঃ এই ভাবে দেখেন 

হিরণ্যগর্ভনামধারী ব্রঙ্গরূপ ত্রাঙ্গণ অতি নমনীয়, চিদাকাশরূপী মৃত্তিক। দিয় 
ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্ররূপ গবাশ্গযুক্ত দেহরূপ হম্মা্য স্থষ্টি করিয়াও করেন নাই৷ তাই বলি, 
হে রাঘব ! এ জগতে কর্তৃত্ব নাই? ভোক্তুত্ব নাই; জগজ্জাল নাই ব। অপর কিছুহ 
নাই, এইরূপে সমস্তই পরিত্যাগ কারয়। অগ্তরে পাষাণবৎ মৌনী হইয়া! তুমি 
বাহিরে বেদানুসারে পগিভ্রমণ কর? তা! হইলে পূর্ব্বকশ্যক্ষয়ে এই দেই 

থাকুক বা নাই থাকুক, তাহাতে তোমার কোনরূপ ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবার 
সম্ভাবনা নাই | ৩৯-৪৬ 

দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত 

ত্রিষষ্টিতম সর্গ 
শ্রারাম কহিলেন, হে ব্রহ্মন! আপনার তৎকালীন দেহ কল্পনামাত্র বলিয় 

অবস্ধববহীন। 'তবে সেই অবস্থায় সেই কামিনীর সহিত দৈহিক সম্বথ। 

হইল কি প্রকারে, আর ক, চ, ট, ত পাদি বর্ণই ব। উচ্চারিত হইল কিরূপে। 
তাহাই আমাকে বলুন । ১ 
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বশিষ্ঠ কহিলেন? বর্ণের উচ্চারণবিষয়ে দেঁহই হেতু নহে ; কেন ন।; মৃতশরীর 

কোনরূপই শব্দোচ্চারণ করিতে পারে না, ইহা তো প্রত্যক্ষই দেখা যায়। 

'সইরূপ কেহই বর্ণোচ্চারণ করে না বা বর্ণের উৎপত্তিও নাই, ইহা সকল তত্ব- 
ছানীরই অভিমত । বাস্তবিক ষদি বর্ণোচ্চারণ হইত, তাহ! হইলে স্বপ্নে ষে বর্ণ 
উচ্চারিত হয় এবং স্বগ্রদ্রষ্টা তাহার অর্থবোধও করিয়া থাকে, সেই উচ্চারিত 

শ নিদ্রিত ব্যক্তির পার্ষোপবিষ্ট জাগ্রৎ ব্যক্তির শ্রুতিগোচর হয় না কেন? 

৮তরাং স্বপ্নকালীন যেমন কিছুই থাকে ন|ঃ একমাত্র জ্ঞানই সত্য) বর্তমান, 

ম্মর সকলই মিথ্য। ভ্রমমাত্রঃ (সইরূপ পরমাকাশেও কেবলমাত্র চিদাকাঁশই 

জাজ্বল্যমান । আকাশে চিদাকাশের প্রকাশই শ্বভাবপসিদ্ধ ব্াপার | যাহার 

"গু তিমির-রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, সে যেমন চন্দ্রকে কুষ্ণবর্ণ বলিয়। অনুভব 

করে, সাধারণ অজ্ঞান ব্যক্ত আকাশের নীলবর্ণ যেরূপ দেখে? স্থানবিশেষে 

দান্তিবশতঃ পাষাণে গীত হইতেছে বলিয়। যেমন বোধ হয়, তদ্রপ চিদাকাশই 

শ।প্তি দ্বার। প্রতীয়মান দেহ প্রাপ্ত হইয়। নানাবিধ ভাবে প্রকটিত হয় । ২-৬ 

আবববরূপে আকাশেব যে গ্রকাশ, তাহ। যেরূপ আকাশ হইতে অভিন্ন। 

,শইন্ধশ স্বগ্লাবস্থায় চিদাকাশপ্রকাশ জগতের আকার ধারণ করিয়। থাঁকে। 

গেই জগদবয়বকে তি চিদাকাশ বলিয়৷ জ্ঞান করিবে । সুতরাং স্বপ্ন এবং জাগ্রত 
যখন একই বলিয়। সিদ্ধান্তিত হইল, তখন সম্মুখে যে সকল বস্ত দেখ! যাইতেছে 

ণবং সমাধিকালীন যাহ। দেখ| যাধ, মে সকলই চিদাকাশমাত্র । সেই নিমিত্ত 

গই জগৎ সত্যের হ্টাব স্থির বলিষ| বোধ হয়; কেন ন।? চিদাকাশ যখন সত্যঃ 

*হখন ইহাও সত্য । ইহা সেই চিংস্বরূপ ব্রঙ্গেই অবস্থান করে| ৭৮ 
রাম জিজ্ঞাস করিলেন, হে ভগবন্! যদি এই জগৎ স্বপ্নই হয়, তাহ। হইলে 

ইহ! জাগ্রৎ হয় কি প্রকারে, তাহাই বুঝাইয়া বলুন । ৯ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, শ্রবণ কর, আমি'বলিতেছি । স্বপ্নে যে বস্থ দেখা ষায়। 

হাহ। যেরূপ স্বপ্রদর্শনকারীর আত্ম! হইতে অভিন্নঃ তাহ! মিথ্য। এবং অস্থায়ী, 

সেরূপ এই জগৎও আত্ম! হইতে অভিন্ন! ইহার পৃথক সত্তা নাই এবং স্থিরতাও 

নাই। এইরূপ বীজসমষ্টির অভ্যন্তরস্থ বীজের স্তা় আকাশমধ্যে সমান ও 
অসমান আরও অনেক জগৎ অনুভব করা গিয়াছে এবং ইহাও অনুভূত 
হইয়াছে যে, প্রত্যেক জগতের অভ্যন্তরে বহু প্রকার জগৎ পরস্পর অদুশ্ট হইয়া 

অবস্থান কবিত্েছে ৷ এই সকল জগৎ কেহই কাহাকেও দৃষ্টিগোচর করিতে পারে 

ন।। আধারমধ্যস্থিত বীজরাশি হইতে হুই,একটি বীজ যেরূপ আপন -আপনিই 
গলিয়৷ পড়িয়া ঘায়ঃ তদ্রপ এঁ সকল জগতকে যে জগতের ভিতর দেখ! যায়ঃ 

সেই স্থান হইতে অদৃশ্য হইয়া গড়ে, উহ্থার। গলিয়! পড়িলেও চেতনস্বরূপ বলিয়। 
২৮ 
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উত্তপ্ত পাত্রে নিপতিত জলবিন্দুবৎ এককালেই শূন্য হইয়৷ গিয়াছে, আমাদিগের 

মত কেহ কাহাকেও জানিতে পারে না। অজ্ঞানাচ্ছন্ন চেতনস্বরূপ বলিয়! এ 

সকল জগৎ সর্বসমধ্ধে যেন নিদ্রিতাবস্থায় থাকিয়। কেবল স্বপ্ই দেখে । এই 

জগতে জীবগণ রাত্রিতে নিদ্রিত হইয়। স্বপ্নপরিপৃর্ণ অপর এক জগতে অবস্থান 

করে এবং দিন কল্পন। করিয়া দিনবৎ সকল কর্্মই সম্পাদন করে | ১০-১৪ 

দেবগণ দ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া দৈত্যগণ স্বপ্রজগতেই অবস্থান করে, 

ইহ্| স্বীকার ন। করিয়। পায় নাই ; কারণ, তাহার তত্বজ্ঞানলাভ না করিয়াই 
অতফ্চিতভাবে মরিঘব। যায়। এই জন্ঠ তাহাদিগের মুক্তিলাভও টিয়া উঠে 
ন। এবং জড়ভাবও প্রাপ্ত হয় না। জাগ্রত অবস্থায় তাহাদিগের দৃষ্ঠ দেহও 

থাকে ন।; সুতরাং স্বগ্রজগত ব্যতীত তাহাদের অন্যত্র উপস্থিতি সম্ভব হয় না । 

বেশী আর কি বলিব? সকল জীবই স্থৃপ্ত অবস্থায় স্বপ্রজগতেই অবস্থান করিয়। 
থাকে ; অপর কনক হত হইয়াও তাহারা অন্তুরাদিবৎ স্বপ্রজগতেই অবস্থান 

করে। যেহেতু তাহারাও জ্ঞানের অভাবজন্য হঠাৎ মুক্তিলাভে সমর্থ নহে; 
সহম। মৃত্যুতে দেহ থাকে ন। বলিয়। জাগ্রা-জগতে অবস্থান সম্ভব হয় ন।? সেই 
জন্য বাঁসনামষ় চৈতন্তপ্বরূপে স্বপ্পরজগৎ ব্যতীত তাহাদের 'আর স্থান কোথায়? 

দেবগণ কর্তৃক নিহত রাক্ষলদিগের অবস্থাও এইরূপ | ১৫-১৯ 

হে রাম! এই প্রকাবে যাহার! মৃত্যুযুখে পতিত হযঃ তাহার] একাস্তই 
অনভিজ্ঞঃ তাহাদের ভাগ্যে মুক্তিলাভ কখনই ঘটিযু। উঠে ন| 7 তাহারা সচেতন। 

এই নিমিত্ত পাষাণবৎ জড়রূপে "অবস্থান করাঁও তাহাদের সম্ভব হম না: 

স্থতরাং স্বপ্নক্গগতে অবস্থান ব্যতীত তাহার। আর কি করিতে পারে? সমুদ্র, 

পর্বত ও পৃথিবী প্রভৃতি পরিবেষ্টিত এই দ্রহ্যসমুদঘষ আমর যেরূপ চিরকাল 
মত্যন্বরূপে অনুভব করিতেছি, অসুর প্রভৃতিও তদ্রণ কল্পনাময় স্বপ্নদৃষ্ঠ অনুভব 

করে। আমাদিগের এই জগতের সষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় যে ভাবে পরিপাটী 

রূপে হয়, উহাদিগের কক্সনাপ্রস্থত স্বগ্রজগতেও ঠিক সেইরূপ ঘটিয়! থাকে । 

আমরা যে জগত দেখিতেছি মই জগৎ ও আমাদের জগত যদি তাহাঁর। দেখে, 

তবে আমাদিগের এই জগৎ তাঁহাদিগের নিকটবর্তী এবং আমর] তাহাদিগের 

নিকট স্বপ্নপুরুষরূপে বিবেচিত হইয়া থাকি । স্বগ্রপুরুষ স্বকীয় অনুভব দ্বার| যে 
ভাবে প্রতীয়মান হম, অপরের অন্ুভবেও ঠিক সেই ভাবেও বোধগম্য হয়; 

অতএব অনুভববলে উহা সত্য হওয়! আশ্চর্য্য নহে। সত্যই হইবার কথা, 
যেহেতু সত্যের কারণ যে অধিষ্ঠান-চৈতন্যঃ তাহ! সর্বগামী এবং সর্ববন্তরতেই 

মমভাবে অবস্থান করিয়া থাকে । জেই পকল স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ যেরূপ সত, 
প্রতি স্বপ্নে আমর! যে সব পুরুষ দেখিতেছিঃ তাহাঁও তব্রপ সত্য 3 স্বগ্রীবস্থাম 



নির্বাণ-প্রকরণ ২১৯ 

ঠুমি যে সব পুরুষ দেখিতেছঃ তাহাও সত্য ; কেন ন।, সব্ধাবাপক বক্ষ সকল 
গ্লানেই সমভাবে বিরাজমান; সেই ব্রন্দের সত্াতে সকলেরই সত! 

সন্তবপর | ২৭-২৬ 

সবগদৃষ্ট বস্তু জাগ্রদ বস্থায় দৃষ্টিপথের বাহির হইয়। যা, ইহা যেরূপ অনুভূত 
ধইয়া থাকে, তদ্দপ স্বপ্নেও সেই সকল বস্তর মত্ত অনুভূত হয়। স্ৃতরাং 
গনুভব দ্বারা তাহার সত্যতা অপরিহার্য । ব্রহ্গসত্তা স্বীকার করিলে আর 

-কান কথা থাকিতেই পারে না; কারণ) তাহার দ্বারা সকলই সত্য হইতে 
পারে । যখন সকল জগৎ আকাশেরই কার্য, তখন সকল আকাশই সকল স্থানে 
ঘকণ সময়ে বর্তমান আছেঃ কোথাও তাহার ক্ষয় হয়না । এই আকাশই 
গাগন্তহীন অমীম পরমত্রহ্গ খলিযু! তাহার ক্ষয়োদয় নাই । পরমাকাশরূপী সেই 
পরব্রঙ্গে সংখ্যাতীত চিত্ত) এবং সেই চিত্তে সংখ্যাতীত অগণা জগং। সেই 
গণনাতীত জগতের প্রতি জগতের প্রতি আকাশে, প্রতি লোকে, প্রতি দ্বীপে, প্রতি 
পাহাড়ে, প্রতি গ্রামে, প্রতি গ্ৃষ্ে, প্রতি যুগে, প্রতি বর্ষে, প্রতি দিনে মরিয়া যে 
"কল প্রাণীমুক্ত হঘ্ধ না, সেই সকল গ্রাণীর প্রত্যেকের এক একটি পৃথক্ স্বগ্ন- 
মংসার কল্সিত হয়: এই সকপ জগতের প্রতোকের ভিতর আবার অগণা 
ম্যা বিদ্যমান, মন্তুযযুগণের প্রত্যেকের মনে পৃথক জগৎ। এইরূপে দৃশ্ঠ জগন্মন 
দাস্তির সীম| নাই । যে ব্যক্তি ব্রহ্ষজ্ঞ, তাহার তো ইহার সীমা পাইবাঁর সম্ভাবনা 
নই) কেন না, ইহ! তাহার অবিদিত নহে যে, এ সকলই ব্রঙ্গ। জলে, স্থলে, 
আকাশে, প্রস্তরে, ভিত্তিতে সর্বস্তানেই যে চিংস্বরূপ বর্তমান হে রাম! 
'ঘ সকলই আমাদের দুষ্ট জগৎ। এই নিমিত্ত সর্বত্র কত যে জগৎ দেখা যায়। 
তাহার সংখ্যা করা যায় না। তত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিকট সমস্তই সেই এক অদ্ধিতীয় 
শগ্। অজ্ঞ ব্যক্িদিগের মনোমধ্যেই মাত্র দৃশ্ঠ জগত প্রকাশিত | ১৭-৩৫। 

ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত 

চতুঃযফিতম সর্গ 
বশিষ্ঠ বলিলেন, তৎপরে সেই রমণীকে পদ্মসদৃশ কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্বক 

মর দ্বারা পরিচালিত মালতীমালার মত চঞ্চল-নয়নে আমার দিকে দৃষ্টিপাত 
করিতে দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলচম, হে কমলোদর-সন্নিভে! কে 
মি এবং কি জন্তই বা আমার নিকট উপাস্থিত হইয্বাছ? তুমি কাহার ? তৌমার 
নিবান কোথায় এবং আম।র নিকট তোমার প্রার্থনাই ব| কি? | ১-২ 
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বিগ্াধরী বলিপেন। হে মহর্ষে! আমি অতিশয় বিপশন।১ সেই নিমিত্ত 

আপনার দয়ালাভের আশায় এখানে আসিয়াছি। আপনি শঙ্কাশুন্ত হইয়। সকল 

কথাই আমাকে জিজ্ঞাসা করুন; আমিও নিঃশক্কচিত্তে সকল কথাই আপনার 

নিকট প্রকাশ করিতেছি । পরমাকাশের এক কোণে জগৎ-নামধেয 

আপনাদিগে এক ভবন বর্তমান। সেই ভবনের স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল 

নামক তিনটি গৃহ আছে । সেই গৃহে বিধাতা মায়াবলে কল্পনা-নাম-ধারিণী 
এক কন্ঠ। স্জন করিয়াছেন । দ্বীপ এবং সাগর দ্বার বলয়বৎ পরিবেষ্টিত 
এ গৃহের পাটলবণ ভূভাগকে যেন জগত্লক্্মীর প্রকো্ঠের টায় বোধ 
হইতেছে । সপ্তীপ এবং সমুদ্রের বহির্ভাগে চতুদ্দিক বিস্তৃত দশ সহস্র 

যোজনব্যাপী স্থবণমর্র এক ভূমি বিগ্ভমান | সব সময়েই সেই ভূভাগ স্বতঃই 
প্রোজ্জলভাবে সমুছ।সিত : উহা লোকের সঙ্কল্ন-কল প্রদান করিয়া! থাকে। 
এ ভূভাগের উচ্চদেশ চিন্তামণির দ্বার! গ্রথিত হইয়া পরিশোভিত । সেই ভূভাগ 
আকাশবৎ স্বচ্ছ কিছুমাত্র রজোভাগ উহাতে নাই। & ভূভাগ স্বকীয় সৌন্দর্য 
দ্বার স্বর্গ প্রভৃতি লোককে পরাজিত করিয়। শোভা পাইতেছে | ৩-৮ 

এ স্কানে অগ্পরাদিগের সহিত দেব ও সিদ্গণ সতত বিহার করেন 

এঁ ভূভাগে সঙ্কল্প করিবামাত্রই সর্ধবিধ ভোঁগবাসনা চরিতার্থ হইয়া থাকে । 
এ স্থানের বহির্ভীগে লোকালোক নামক এক পব্ধত আছে। জগৎংলক্ষীর 

প্রকোষ্ঠের হ্যায় খীভূভাগ বলয়বৎ বোধ হইয়া থাকে । মূর্খ ব্যক্তির হৃদয় 
যেমন অজ্ঞানান্ধকারে সব্বদাই সমাচ্ছন্ন, সেইরূপ শর লোকালে'ক পব্বতের 
অদ্ধভাগ গাঢট অন্ধকারে আবৃত, অপর অদ্ধভাগ সাব্বিক ব্যক্তির 

হৃদয়ের ন্যায় সববদাই স্বপ্রকাশ। উহার কোন অংশ সাধুসমাগমের 
মত আনন্দবদ্ধক এবং কোন অংশ মুখঁসমাগমের মত নিতান্তই উদ্বেগজনক । 
বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির হৃদয়ে যেরূপ সকল বিষয়ই এুস্পষ্টরূপে প্রভাসিত হয়) সেই 

প্রকার এ পোকালোক পব্বতের কোন অংশ আলোকোজ্জল বলিয়া তত্র 
তাবৎ বস্তই স্প্রকাশিত। তথাকাঁপ কোন ভাগ মূখ শ্রো্রিয় ব্যক্তির ্টায 
অত্যন্ত গভীর কোন স্থান চন্দ্রকিরণশন্ঠঃ আবার কোন স্থান একেবারে 

হ্য্কিরণরহিত। কোন স্থান লোক-পর্রিব্যাপ্ত। কোন স্তান একেবারেই 
জনসমগমহীন । ৯-১৪ 

শ্ ভূভাগের কোন স্থানে দেবতাদিগের পুরী, কোথাও বা দৈত্যগণের 
আবাসস্থান, কোন অংশ পাতালের ন্যায় অতীৰ গভীর; কোন স্থানের অত্যুচচ 

পর্বতশূঙ্গ দেখিলে মনে হ্য়,যেন লোকালো!ক পর্বত মস্তকোত্তোলন করিয় দণ্ডায় 

মান রহিষ়্াছে। কোন স্থানে কেবল বিল এবং সেই ৰিলমধ্যে শকুনি-পেচকাঁণি 
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বাস করিয়া থাকে । কোনও স্থান মনোরম সানুদেশে শোভিত। কোন স্থানের 

উন্নত শূঙ্গ যেন বিধাতার পুরী স্পর্শ করিতেছে; কোনও স্থানে শুন্যবৎ 

মহীকানন, সেই কাননে সর্বদা প্রলযবায়ু প্রবাহিত। কোথাও বা মনোহর 

পপ্পোগ্ভান। সেই উদ্ভান বিগ্ভাধরীগণের স্রমধুরগাতে মুখরিত ; কোথাও বা 

পাতীলবৎ সুগভীর গুহা বিগ্যমান,কুস্তাগু-নামধে় এক প্রকার ভয়ঙ্কর পিশাচ তথায় 

বান করে । কোন স্থানে নন্দনকানন সদৃশ মনোমোহকর মুনিদিগের আশ্রম- 

ভূমি । কোন স্থানে মেঘমালা সর্ববসময়েই উন্মন্তবৎ গর্জন করিতেছে । কোথাও 

7। মেঘের লেশমাত্র নাই, কোন স্থান গুহাময় বলিয়া অতন্ত ভীষণ | ১৫-০৭ 

উহ্থার কোনও স্থানে জনপদের ধ্বংস হওয়ায় জনগণ নিজ নিজ আবাসভূমি 

পরিত্যাগ করত বনমধ্যে উপস্থিত হইয়। ভূতপ্রেতগণের আবাসস্থান বিধবন্ত 

করিয়া দিতেছে ; কোন কোন স্থানের অধিবাঁলীদিগের স্থব্যবহারে দেবতারাও 

আপনাদিগকে পরাজিত মনে করিতেছেন । কোথাও সর্ধসময়ে এরাপ 

প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে যে, তথায় স্থাবর জঙ্গম কোনপ্রকার প্রাণীই 

অবস্থান করিতে সমর্থ নহে; আবার কোথাও ব। স্তাবর জঙ্গম জাবকুল নিরুপ- 

পরবে বসবাস করিতেছে । কোন স্তানে ভীষণ মরুস্থলী; তথায় গো গে। রবে 

প্রচণ্ড বাঁঘু অবিরাম প্রবাহিত। কোন স্তানে পদ্াধনে সারসপর্গীর সুমধুর কুজন- 

ধ্বনি শ্রুতিকুহর পরিতৃপ্ত করিতেছেঃ আবার কোথাও বাঁ তরঙ্গতঙগবও বিকট 

'মঘগর্জনধ্বনিতে কর্ণপটহ পরিপুরিত হইতেছে! কোন স্থানে অপ্পরাকুলকে 

প্রমন্তাবস্থয় দোলায় ছুলিতে দেখিয়া দর্শকগণ কাঁমজ্বরে জর্জরিত হইতেছে, 

আবার উহারই কোন স্থান কুস্তাগু-পিশাচাদিতে পরিব্যাপ্ত । কোন স্থানে নদী- 
তীরে বিস্তাধরীগণের সহিত সিদ্ধগণ নৃত্যগাতাদিতে প্রমোদিতঃ আবার কোথাও 

বা বর্ষণশীল মেঘসমূহের প্রচগ্তবারিধারা নদীবেগরূপ বাহু প্রসারিত করিয়! 

ঠত হইতেছে । কোন শ্তানে সব্ধগতি পথন নান। গ্রান হইতে নানাপ্রকার 

মেৰরূপ বস্ত্র আনয়ন করিয়া স্তুপীকৃত করিতেছে । ২০ ২৫ 

কোন স্থানে মুদ্রিত পদ্সে ভ্রমর রুদ্ধ হওয়ায় কমলিশী ভূঙ্গনেত্র মুঁদ্রত করত 

যন ধ্যানস্ত হইয়াছে। কোন স্থানে স্বর্গাঙ্গন। অগ্দর। সিদ্ধকামিনীগণ 

তাম্বলরাগে স্বস্থ মুখশেভা বিস্তার করিতেছেন। লোৌকালোক পর্বতের 

অর্ধাংশ সুর্য্যোত্তীপে সন্তাপিত) এবং তত্রত্য জনগণের ব্যবহার অতি সুন্দর | 

অপর ভাগ গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন, তথায় লোকসমাগম একবারেই নাই, মাত্র 

নিশাচরগণ প্রমত্তভাবে নৃত্যপরাধণ। কোন স্থানে সকল সময়ে বিপ্লব-বিপত্তিতে 

অবিরত লোকক্ষয় হইতেছে, আবার কোথাও বা সমৃদ্ধিশালী সৌরাজো জনগণ 

উন্নতভাবে সুখে স্বচ্ছ কালযাপন করিতেছে ।২৬-২৮ 
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এ পব্বতের কোন স্থান একবারেই নিজ্জন, আবার কোন স্থান বা 
জনব্হুল। কোন স্থানে গভীরতম গুহ; কোন স্থান বা পাতালের গ্তায় 

অত্যন্ত ভীবণাকার। কোন স্থানে কন্পবৃক্ষ শোভা পাইতেছেঃ আবার কোন 

স্থান একবারেই জগশ্ন্ঃ জীবগণের হাহারবে পরিপুর্ণ। কোথাও জুবৃহৎ 

হস্তিগণের আবাসভূমি, কোথ।ও বা প্রমত্ত সিংহ অবস্থিত আছে । কোন স্থান 
বৃক্ষব্ছণ অথচ জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নাই, কোন স্থানে উন্মত্ত রাক্ষমগণ 

বিরাজিত। কোথাও করগ্রবন) কোথাও ঘন তালীবন ; কান স্থানে আকাশবৎ 

নির্মল জলথুক্ত পুষঙ্করিণী, আবার কোথাও বা বহুদূরবিস্কৃত মরুভূমি। কোন 
স্কানে মাত্র ধুলিরাশিঃণতাপাতার চিহও নাই, আবার কোথাও বা যড়খতুর 

সকল শে।ভাই বর্তমান | ১৯-৩২ 

এপোকালোক পব্বতশিখরে আকাশবত বিমল রত্বসস্কুল যে সকল শিল। 
আছেঃ সেই সকল শিলার প্রত্যেকটিই এক একটি ছোট পর্বতবিশেষ, সেই 

সকল শিলার উপর মেঘপমূহ কক্সান্তকাল পর্য্যন্ত স্িরভাবে অবস্থিত আছে। 

দুদ্ধীবৎ নিম্সাণ জলের ন্যা এবং কুর্য্যের মত শ্বেতবর্ণ সেই সকল শিলার 

উপর সিংহ; ব্যাপ্ব প্রভৃতি জীবগণ পুভ্র-পৌভ্রাদি লইয়। সুখে বসবাস করিতেছে । 
সেই শিলাসকলের উত্তরভ।গে পূর্বদিকৃস্থ কৌন একখণ্ড শিলার মধ্যে আমার 

বাসপ। আমি যে শিলাথণ্ডের ভিতর বাপ করিয়া থাকি, তাহা বজ্রাপেক্ষা 

কঠিনত্বক একটি সাধারণযন্ত্র বিধাতা তাহার মধ্যে আমাকে বদ্ধ করিয়া 

রাখিয়াছেন। সেই শিলার ভিতর আমি রুদ্ধ অবস্থায় বহুুগ কাঁটাইয়াছি। সেই 

শিলায় কেবলমাত্র আমিই যে আবদ্ধ আছিঃ তাহা! নহে, পদ্ুমুকুলে সায়ং 
কালে ভ্রমর যেরূপ আবদ্ধ থাকে, আমার স্বামীও শাভার ভিঙর তদ্রুপ 

আবদ্ধ আছেন । সেই ক্ষুদ্রশিলাৰ অভ্যন্তরে আমার স্বামীর সহিত আমি 

দীর্ঘকাল কাটাইয়াছি'। মাত্র একটি অপরাধের জন্য আজিও মুক্তিলাভ 
করিতে সমর্থ ইইতেছি নী । মমতা প্রযুক্ত আমরা উভয়ে বহুদিন অবস্থান 
করিতেছি'। সেই শিলায় মাত্র আমর! দ্ুই জনই যে আবদ্ধ আছি, 

তাহা নহে; পরস্তব আমাদের পরিজনবর্গও তথায় আবদ্ধ আছে । আমার 

স্বামী পুরাণপুরুষ এবং ঘি ;তিনি সেই স্থানে বদ্ধাবস্থায় থাকিয়া শতযুগ 

জীবিত আছেন; একটুও চলিয়া বেড়ান না। তিনি আজীবন 

্রন্মচারী, সর্বদা বেদপাঠরত হইয়া নির্জনে একাকী অলসের ন্যায় বসিয়া 
থাকেন। তাহার প্রকৃতি অতি সনল, কিছুমাত্র ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য তাহার নাই। 
আমি তাহার ই স্ত্রী, কিন্তু অত্যন্ত বিষয়াসক্তা আমি এক নিমেষও তাহাকে 

ছাঁড়িনা থাকিতে পারি না । ৩৩-৪৩ 
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আমি তাহার ভার্যয।ঃ এবং আমাকে তিনি কিরূপে স্থষ্টি করিলেন ও 

আমাদিগের অকৃত্রিম .স্েহ কিরূপে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইল? হে ত্রদ্মন! তাহা 
আমি বলিতেছি+ আপনি শ্রবণ করুন। বাল্যকালে আমার পতি যে সময় 

কঞ্চিং জ্ঞানাজ্জন করিয়াছিলেন, সেই সময় এক দিন স্বীঘ অমল আবাসভূমিতে 

মবস্থান করত মনে মনে চিন্ত। করিয়াছিলেন ষেঃ আমার মত স্বাধ্যায়শীল 

'গাকের অনুরূপ ভার্ধ্য। উৎপন্ন হইতে পারে কিরূপে ? হে পদ্মনয়ন ! এইরূপ 
চিন্ত। করিয়াই যেন বিধি, চন্দ্র যেরূপ সুনিন্মল জ্যোৎক্স। বিকিরণ করেন) সেই- 
দপ অনিন্দ্স্ুন্দরী এক মানসী রমণী কৃষ্টি করিলেন। মন্দারকুস্থম সেই 
কামিণীর কবরীদেশের শোভ! বর্ধন করিতেছিল। আমিই সেই রমণী। 

ধনন্তকালে পুষ্পমঞ্জরী যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়। থাকে, আমিও তদ্রপ দিন দিন 

দ্ধি পাইতে লাগিলাম । আক।শবৎ সহজ অর (বন্ধ) পরিধান করিতাম ; 
মাম ক্রমশঃ আ্বন্দর নষুনতারকা সুক্ত পৃর্ণচন্ত্র সদৃশ বদন-শোভা ধারণ করিঘ! 

ঠা৩শয় সুন্দরী হই! লোকমনোহরণকরিণী হইলাম | $১-৪৯ 
হে ব্রহ্মনূ! পুষ্পকোরকের ন্টার আমার স্তনযুগল উন্নত হইতে লাগিল; 

+রপল্লবশোভিত। এবং সকলগুণবতী হইয়া আমি উগ্ানস্থ নবলতিকার ন্যায় 

গরিশোভিত হইলাম । হরিণীর নঘ্বন যেরূপ সুন্দর) আমার নযুনযুগলও সেইরূপ 
শ্ম্পন্ন হইল। আমি ক্রমশঃ যখন পূর্ণযৌবনশালিনী হইলাম, তখন সকল 
গাকের কামোন্নাদকারিণী হইলাম এবং সকলেরই মনোহরণ করিতে লাগিলাম । 
আমি হাব, ভাব ও কটাক্ষ দ্বার। সর্বত্র দৃষ্টিপাত করত গীতবাছে অত্যন্ত আসক্ত 
*ইলাম। আমার আসক্তি এতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে, আমি কিছুতেই 
ইপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না। আমি ভাগ্যবতী হইলেও যিনি আমাকে 
কল্পন! দ্বার! স্থষ্টি করিয়াছেন, তিনি সমনর্শা বলিষা আমিও সর্বত্র সমদর্শা 
উইলাম। সৌভাগ্য এবং ছুর্ভাগ্য--এই উভয়ই আমার নিকট তুল্য বলিয়। 
বাধ হইত। এই নিমিত্ত আমি মায়াজালে আবদ্ধ হইলাম না; তাই 
সম্পদ কিম্বা! বিপদ্_-উভদ্ব অবস্থাতেই আমি সমভাবে অবস্থান করিতেছি । 
মামি ষে শুধু পতিগৃহের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছি? তাহ। নহে ; এই সমগ্র ত্রিলোক 
আমাতেই ধারিত হইয়। আছে। আমার স্বামীর আমি কুলরক্ষাকারিণী পত্রী, 
আমার দ্বারাই তিনি রক্ষিত, পরস্থ আমিই তাহার পোয্যবর্শরক্ষাকারিণী। 
এই ভ্রিলোক্যরূপ গৃহের যাবতীয় সাঙ্গসজ্জ। একমাত্র আমিই বহন করিয়া 
থাকি | ৫০-৫৫ , 

হে মহর্ষে! ক্রমশঃ আমি পরিপুর্ণ যৌবনে উপনীত হইলাম, ফলে আমার 
এমোধরযুগল অত্যুচ্চ আকার ধারণ করায় ফলপুষ্পশ।লিনী গুশুচ্ছ লতার ন্াষ 
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পরিশোভিতা হইলাম । আমার স্বামী সর্বদ। স্বাধ্যায় ও তপস্তা লইয়া থাকেন 

এবং তিনি অত্যন্ত দীর্ঘস্ত্রী। এই নিমিত্ত এবং আরও অন্যান্ত কতকগুলি গুঢ়- 

কারণ বশতঃ আমাকে আজিও তিনি বিবাহ করিয়! উঠিতে পারেন নাই । তাহার 

যৌবনোচিত ভোগ আমার দ্বার! চরিতার্থ হয় ইহাই আমার ইচ্ছা ; কিন্ত 

আমার আদৃষ্টে তাহ। ঘটিয়। উঠে না? এই নিমিত্ত আমি অগ্ন,যত্তাপমলিন কমলের 
হ্ঞায় নিরতিশয় বিরহাঁনলে সন্তাপিত হইতেছি ৷ শীতল-শীকর সম্পূক্ত পদ্মদলের 

উপব উপবেশন করিষাও প্রজ্বলিত অঙ্গারের উপর উপবেশন করিলে, যেরূপ 

কেশ হয) আমি তদ্দপ ক্েশ অনুভব করিতেছি; আমার সমগ্র দেহ যেন জ্বলিঘা 

পুড়িষ| যাইতেছে | বহুবিধ কুস্মনিকরে পরিশোভিত উগ্ভান আমার নিকট 

মরুভূমিবত প্রতীরমান হয়। চতুদ্দিকে কুমুদ-কগলার প্রশ্দুটিত রহিসাছে' মৃদু 
মুছ পবনান্দোলনে তরগ্গমাল। খেলিয়! বেড়াইতেছে, সারসপক্গী মনোরম কুজন 

করিতেছে । এবকপ মনোমোহকর সরসীও আমার শুষ্ক বলিয়। বোধ হয়! 

মন্দাব-কমল-কুমুদ-কহ্লার-কুন্মের মাল। গলদেশে ধারণ করিলেও আমার মনে 

হয়ঃ 'আমি যেন কাটার উপব পড়িরা গিয়াছি ; বৃঙ্গে যেন কাহাব। গ্রজ্বলিত 

অঙ্গার বিদ্ধ করিয়। দিয়াছে ॥ ৫৬-৬২ ॥ 

গাত্রদাহ নিবারণের নিমিত্ত কুমুদ-কহুলার-কমল এবং স্ুকোমল কদলীপল্র 

দ্বার। সুশীতল শষ।। প্রস্থত করিঃ কিন্তু সেই শধ্যায় আমার গাত্রম্পর্শ হইবামাত্রই 

সেই শীতল শষ] শুষ্ক মন্রবৎ ভণ্ম হইয়। যা । কোন প্রকার অনির্বচনীয় 

মনোরম বস্থ দর্শনে আমার দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হয় । তখন আমার চক্ষবঘ় 

ম্শ্রসমাকুল হইয়। উঠে। নয়নবিগলিত উত্তপ্ত অশরধারা আমার গলদেশস্থ পদ 

এবং উৎপলের মাল্যকে শুষ্ক করিয়। নিজেও শুকাইয়। যায | যে সময় আমার 

সন্তাপ অত্যন্ত রদ্ধি পায়, সেই সমধ উগ্ভানে গমন করিয়! কদলীকাগ্ডের উপরি- 

স্থিত পল্লবদোলাষ় ছুলিতে ছুলিতে লজ্জাবশতঃ মুখ টাকিয়া আমি ক্রন্দন 

করি ॥ ৬৩-৬৬ ॥ | 

হে মুনিবর! তুষারনিকরসমাকার্ কদলীদলবিরচিত গ্ৃহও আমার কাছে 

অত্যুঞ্ক খদিরকাষ্ঠের জলন্ত অঙ্গারবত অতীব ভীষণ বলিয়। অনুভব হয় । কমল 

দলে সারস-সারসী'র ক্রীড়। আমার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলে আমি অত্যন্ত ক্রেশ 

মন্তব করি এবং অবনত-বদনে নিজ যৌবনের নিন্দ। করি । কোন সুন্দর 

বস্থ দেখিলে আমার মনে অতান্ত ত্ঃখ হয়ঃ তখন আমি অশ্র সংবরণ করিতে 

পারি না; মধ্যবিধ সুন্দর বস্ত্র দেখিলে আমার মন কতকটা স্স্থ থাকে 

শোক ব। আনন্দ_-কিছুরই উদ্ভুব হয় না? কিন্তু যদি কিছু মন্দ বস্তু আমি দেখি? 
তাহ! হইলেই আমার মনে আনন্দোদয় হয় । যখন আমার অত্যন্ত ক্ট হু? 
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«খন সাদরে আমি মৃচ্ছণকেই ডাকিয়া থাকি ; কেন না, মৃচ্ছিতাবস্থায় শোক- 
হুথ অন্থভব করিবার শক্তি থাকে না। মন্দার, কুন্দ এবং কুমুদ গ্রভৃতি পুষ্প 

পখিলে আমার মনে হয? যেন মদনাগ্নিতে তন্্ীভূত বিরহিগণের ভম্ম চতুর্দিকে 

'4ক্ষপ্ত রহিয়াছে । এইভাবে আমি কুমুদ-কহলার-উৎপল-কুন্দ-মুণাল-মালতী 

গতি পুষ্প 'এবং কদলীদলবিরচিত স্থশীতল শধ্যাকে স্বীয় বিরহ্সম্তাপিত গার 

ঃহপ্পর্শে বিশ্তষ্ধা করিয়াই এই নবযৌবন রুগাই অতিবাহিত করিঘ। 
এ।।পতেছি , ৬৭-৭১ 

চতুঃষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত । 

পঞ্চষষফ্টিতম সর্গ 

বিদ্ভাধরী বলিলেন, তাহার পর কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, শরৎ খুব 

এপসানসূমঘে পল্পৰ সকল যেরূপ শুষ্ক হয়ঃ তদ্রপ আমার সেই ভোগবাসন। 
৮₹মশঃ বৈবাগ্যে পরিণত হইয়! গেল। সরলচিত্ত বৃদ্ধ স্বামী সর্বদ। নিজ্জনে 

“কাকা থাকিতে ভালবাসেন। স্ষেহশুন্ত অরদসিক ভইয়। তিনি মৌনী হইয়। 
মাছেন। আমার জীবনে আর প্রষ্বোজন ক? ইহা! অপেক্গ! আমার বৈধব] 

491৪ শ্রেষ্ঃঃ মৃত্যুও কামা, বোগযুক্ত কিন্বা অন্ত যে কোন প্রকার বিপন্নাবস্থা 
£হ| অপেক্ষা সহম্রগুণে শ্রেষ্ঠ । রমণীর স্বামী যদি যুবা, রসিক এবং মধুব্ূভাষী 
*, ভবই রমণীর ভাগ্য দীর্ঘস্কায়ী হঘ এবং তাহার জন্মও সার্থক । ১-৪ 

যে রমণীর স্বামী রসইখন, তাহার মত ছুর্ভাগ্যবতী আর কেহ নাই । যাহার 

বুদ্ধ স্থুসংস্কৃত নহে, বৃথাই তাহার সেই বুদ্ধি। মন্দলোকের ভোগ। সম্পদ্ বিষল 

এ€ং বারনারী দ্বার! যাহার জাতি, কুল নষ্ট হইয়াছে, সেই অক্কৃতী পুরুষ বৃথা । 
এই জম্পদ্ই সম্পদ-যাহ! সাধুর হস্তে ন্যস্ত; সেই বুদ্ধিহ বুদ্ধি_যাহ। শম- 

প্যাদিগুণধুক্ত। যাহার সমদশ্রিহ। আছে+ তাহারই সাধুত| বিগ্ভমান, এই 
পকার ষে বমণীর পতি অন্ুগত৯ মেই রমণীই ভাগ্যবতী । দম্পতি যদি পরম্পব 

ছণরন্ত হয়) তাহ। হইলে আধি-ব্যাধি বিপদ্-আপদ্ প্রভৃতি কিছুই তাহাদের 
মন ক্লেশ দিতে পারে না; সকল অবস্থাতেই তাহার। মনের সুখে কালষাগন 

করে। যাহারা পতিহীন কিন্ব। যাহাদের স্বামী মন্দস্বভাবপ্রযুক্ত স্ত্রীর উপর 

(*রজ্তঃ সেই ভাগ্যহীনা রমণীর নিকট গ্রস্ুটিত পুস্পোছ্ভান, কেবল তাহাই 
কন, নন্দনকাননও মরুভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে | ৫-৮ 

হে মহর্ষে! শাশ্ঈ বলে, জগতের তাবত বস্ই মনোমত না হইলে ত্যাশ 

২৯ 
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কর। শাইতে পারে; কিন্তু রমনী কোনমতেই পতি পরিত্যাগ করিতে পারে 
না। তাই আমি এত দিন এত দুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছি। তিনি বিরন্ত 

হইলেও আমি তীন্কাকে ত্যাগ করিতে পারি নাই । ইহা হইতে আপনি অনুভব 
করুন যে, আমার দুর্ভাগ্য কত বড়। তুষারপাত হইলে পদ্বোর রন যেমন ক্রমশ 

শুকাইয়। যায় তদ্রুপ স্বামীর সঙ্গ অভাবে আমার অনুরাগও ক্রমশঃ বৈরাগে। 

পরিণত হইতেছে । ষদিচ আমার মনে এখন বৈরাগ্যোদয় হইফ়াছেঃ তথাপি 

বিষয়ানুরাগ সম্পর্ণ দুরীভূত হয় নাই! এই নিমিত্ত আমি আপনার নিকট 
উপদেশ গ্রঙ্ণ কবত বিষয়ানরাগ পরিহার করিয়| নির্বাণলাভের ইচ্ছ 

করিতেছি । যে সকল থাক্তির সংসারে ভোগবাসন। চরিতার্থ হয় নাই, পক্ষ।- 
স্তরে। মুদ্তিপথেরও পথিক হইতে সীমর্থা নাই, (সেরূপ বাক্তি স্বভাবতই মৃতু! 

প্রবাহে ভাসমান ; তাহার বাচিয়। থাক। অপেক্ষী মৃত্যুই শ্রেয়ঃ । ৯-১৩ 

এক রাজ। যেরূপ অপর এক রাঙ্জার সাহাষা লইযু। অন্য শক্র রাজাকে 

করিবার চেষ্টা করিয়। থাকে, তদ্রপ আমার জ্ঞানী স্বামীও কি উপায়ে নির্বাৎ 

প্রাপ্ত হইবেন। দিবারাত্র তাহার জন্ট চেষ্টিত হইয়। মনেব সাহাযো মনকেই 
জয় করিবার নিমিত্ত ব্গ্র আছেন। যাহাতে আমাদের উভয়ের অজ্ঞান 

বিনষ্ট হয, £হ মহযে । আপনি সেইরূপ উপদেশ দ্বারা আমাদিগকে আত্ম-জ্ঞান 

দীন করুন। আমর! আত্মাকে ভুলিয়। গিয়াছি, আপনি তাহ! স্মরণ করাইঘ। 

দিন। আমার স্বামী যে সময হইতে আমার অপেক্ষা অধিক ত্যাগ করং 

আত্মনির্ভর পুব্বক অবস্থান করিতেছেনঃ সেই সময় হইতে আমিও দ্গগংকে 
নীরস বলিষ। (বোধ করিতেছি । দেই সমম হইতে আমি সংসারবাসন। তাগ 
করত আকাশে বিচরণ জন্ট েচরী বিছ্বা। অবলম্বন পুব্বক অবস্থান করিম 

আপিতেছি। এই খেচরী বিগ্ঠ। দ্বারাই আমি আকাশপথে ভ্রমণ করিতে 

অভ্যস্ত হইয়াছি। আকাশে ভ্রমণ করিবার ক্গষমত। এখন আমার বেশ আখও 

হইয়াছে । এই শক্তি দ্বারাই আমি সিদ্ধগণের সহিত বাক্যাল।পে 
সমথ] | ১৪-১৮ 

হে ব্রহ্মষে! তাহার পর আমি ভাবন। দ্বারা আপনার বাসস্থান ব্রহ্মা 

সমস্ত স্বানই দর্শন করিয়। সেই ভাবনাকে সুদৃঢ় করিয়াছি । এখন আমি 
সেই ভাবনাতেও সি'দ্বপাভ করিয়াছি । এখন আমি ভাঁবন। দ্বার। করত 

গত আমলকফলের মত সমগ্র জগংই দেখিতে পাইতেছি। তাহার পর 

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যভাগ দেখিঘ1) তাহা বহির্দেশে চাহিয়া দেখিলাম) লোকালৌধ: 

পর্বতের শিল| বর্তমান রহিয়াছে । এত দিন আমর গুহামধ্যে অবস্থান 

করিলেও মামাদের বামি-স্রীর কাহারও ব্রঙ্গাণ্ডের পরপার দর্শন করিবা৭ 
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?্ছা হয় নাই। আজ সেই ইচ্ছা হইয়াছে । আমার স্বামী নিরস্তর (বদার্থ- 

চন্তাতেই নিমগ্ন; কোন বিষয়েই তাহার কোন ইচ্ছ! নাই, ভূত) ভবিষ্যৎ ও 
পদ্দমানের কোন ব্যাপারই তিনি জানেন না। এই নিমিত্ত আমার স্বামী 

“পতিত হইগ়াও সেই পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। আজ আমরা 
“ভয়েই যত্ব সহকারে সেই পরুমপদ লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি । আমার 

দ্|_যাহাতে পরমপদ পাইতে পারি । অগ্ভ আপনাকে আমার প্রার্থন। 

পৃ করিতেই হইবে । মনত ব্যক্তির নিকট প্রার্থ হইলে কেহই কখন বিফল- 
“নোরথ হয় ন!। আমি সিদ্ধগণের মধো বহু স্থান অনুসন্ধান করিয়াছি, 

.£ মান?! আপনি ব্যতীত আমাদের অজ্ঞান দূর করিতে অপর কেহই 

/মর্থ নহে । হে করুণাকর ! হেব্রক্ষন! সাধু ব্যক্তির। অকারণেই প্রাথি 

"ণব বাসন পুর্ণ করেন। আমি আপনার শরণাপন্নঃ আমাকে উপেক্ষা 
কব। মাপনার কর্তব্য হইবে নাঁ। ১৯-২৩ 

পঞ্চযষ্টিতম সগ সমাপ্ত: 

ষট ষফ্তম মগ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, আকাশে কল্পিত আসনের উপর উপবেশন করিয়া তদ্বৎ 
মানে সন্নিবিষ্টা বি্ভাধরীর বাক্য সকল শ্রবণ করও তাহাকে প্রশ্ন করিলাম, 

» বালে! তোমার দেহ ত রহিয়াছে দেখিতেছি এবং যে প্রস্তর-বিবরের 

কথ! তুমি বলিলে, তাহার ভিতর স্থন্ষ কশাগ্রও থাকিবার স্থান নাই, তবে 

£ম কি প্রকারে তাহার ভিতর অবস্থান কর এবং সেখানে অবস্থান করিবার 

কারণই বা কিঃ তাহা! আমাকে বল। ১-২ 

বি্ভাধরী বলিলেন, হে মুনে! আপনাদের এই জগৎ যেরূপ বৃহঃ সেই 
'শলামধ্যেও আমাদদিগের সেইরূপ বৃহৎ জগৎ বর্তমান। তাহাও এক বৃহৎ 

”“পার। তথায় পাতাল আছে এবং তন্মধ্যে নাগকুলও বাঁস করিয়া থকে । 

পৃব্বত ও জল আছে; অতল সমুদ্র চতুদ্দিকে বেষ্টিত; প্রজাগণও তথায় যাতায়াত 
করিতেছে; প্রাণিগণ জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং মৃত্যুযুখে পতিত হইতেছে। 

ণাযু প্রবাহত হইতেছে, জলতরঙ্গ ছুটিয়া চলিয়াছে ; আকাশে দেবগণ বিরাজিত*; 
ব্* আছে, গ্রহ-নক্ষত্র উদ্দিত হইতেছে ; রাজগণ পৃথিবী পালন করিয়। থাকেন। 

নদীকুল যেরূপ সমুদ্রগামী, সেই প্রকার তথায় দেব, দানব, গন্ধব্ব এবং মাঁনব- 

গণর আচার-ব্যবহার জগংস্থপ্ি হইতে চলিষা আমিতেছে। তথাকার 
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ভূর্লোকবপ সরসা৭ মেঘরূপ চপল-ভ্রমরসংযুক্ত দিবারূপ পদ্ম সকল সর্ব্বদ। 

সর্ধর বিকসিত হইতেছে | ৩৮ 

তথায় "জাত্মারূপ চন্দন দিমু! চন্দ্রদেব চতদ্দিক বিলেপিত করত রজন' 

ও গোহিণীদেবার শ্রদয়স্থ তমঃ বিদুরিত করিতেছেন । (এই স্থানে রোহি? 

পঙ্গে তমঃ শবে শোক এবং রঞ্জনী পক্ষে তমঃ শবে অন্ধকার বুঝিতে হইবে ): 

সেখানে৪ আকাশদেশে দিজ্বগুলরূপ বন্তিক। হইতে শিশিররূপ জ্রেহ-ক্ষয়কাঁব) 

হুর্যারূপ প্রদীপ বাযুরূপ যন দ্বারা প্রচালিত হইয়া! পৃথিবী ও আকাশরূপ গৃহে 

পরিশোভিত। আকাশ ও ভূতল (ছ্াবাঁভূমিঃ) ঘর্র-যন্ত্রের মত সেখানে 
প্রতীতি হইতেছে । সব্ধদা আকাশে ভ্রমণশীপ গ্রহনক্গত্রচক্র উপরিস্থিত বিদৃণিত 

প্রস্তরথগ্ডের হ্টাদ পবিশোভিত। এ ঘরষ্রযন্ব বায়ুবূপ রজ্জু দ্বারা সংবগ 
আছে। বিধাত। নিজ সঙ্গল্পল দ্বারা এ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন । ঞপ্ুব নক্ষন 

কথিত ঘবট্ধাঞ্গর মণ্যস্থিত কীণকঃ উহা স্ষ্টিপ্রারস্ত ভইতে নিষৃতি কনুন 

বিবূর্ণিত হইয়া আসিতেছে । এ যন্ব দ্বারা ভূতগণরূপ তওল পিষ্ট হইয়া থাকে 
হ্যাবাপুখিবীর দ্বাররূপী মেখগঞ্জন 'ঈ ঘরট্রযন্বের ঘর্থররব | ৯-১২ 

সেখানেও সাগর, দ্বীপ এবং পব্বত-সমূহ দ্বার ভূমগ্ুল সমাচ্ছন্ন ; আকা” 

প্রদেশ বিমানরূপ নগরী দ্বার! পরিপূর্ণ এবং চঞ্চল ভ্রৈলোকালক্ষীর মণিভূদি : 

কুগুলবৎ নীলবর্ণ ভূমগ্ডল পরিশোভিত । তথায় স্তাঁবর জঙ্গম প্রভৃতি জীবজাহ 

বুদ্ধিবৃত্তিহীন ব্বস্থাঘ় বান্িক বারুপ্রবাহের মত অভ্যন্তরপ্রদেশে স্থক্ম প্রাণথকপ 

স্পন্দসন্দিৎ লইয়াই জন্মিতেছে। মুনিগণও তথায় স্বস্ব কর্মে নিরত আছেন, 
পৃথিবী যথামথস্থানে জলপুর্ণ এবং বায়ু বানরের ্ায় চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছে: 

শাকাশ শন ; তেজ নিজ ক্রিয়। দীপ্তি দান করিতেছে ; তথায়ও খেচরঃ ভূচর, 

জলচর, বন্চর প্রভৃতি জীবগণ জন্মিতেছে এবং মরিতেছে। পশুপ্রতিপাণক 

যে প্রকারে ষত্র সহকারে পশ্পপালন করিষ। থাকে, তথায়ও সেইরূপ কাঁগ। 

কল্প, যুগ 'এবং বৎসর প্রভৃতি স্ব স্ব বাছবলে দেব-দানব-গন্ধর্বাদি প্রজাগণ1 

প্রতিপালন করিতেছে । “সই প্রজাগণও অসীম অতল কাল-সমুদ্রে আবণ্ঠবং 

বারবার উশিত 9 বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে । ১৩-১৯ 

চৌদ্দ-প্রকার ধুণি পবন দ্বার। চালিত হইয়া এরতকালবৎ নিম্মীল আক! 
লীন হইয়। যাইতেছে । উচ্চনক্ষব্রসমুহ্রূপ-ভূষণশোভিনী অন্বরপরিহিতা ব্্গ 

দেবী চন্দ্র এবং সর্ষের কিরণরূপ চামর দ্বারা বীজন করত নিদ্রিত জগখব 

জাগরিত করিতেছেন। দিক্সমূই অত্যন্ত সহিঞ্ু, তাই তাহারা ভূমিকম্প 
ঝড়, মেখাড়ম্বর প্রভৃতি কষ্ট নিজ নিজ স্থানে থাকিয়াই সহা করিয়া স্তস্তি' হর 

্যায় রহিয়াছে! সেখানেও ভূমিকম্প, উদ্ধাপাত, বাত্যা, বৃষ্টিঃ অতিথি 
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পতৃতি ভপদ্রব ষথানিয়মে হইয়া থাকে; সেই সকল উপদ্রবের পুব্বস্থটন। 
জ্যোতিষিগণ সাধারণকে বলিয়া দিয়া থাকেন। কক্পশ্ষ্টির প্রারস্ত হইতে 
কাল যেরূপ জীবগণকে গ্রাস করিয়া আসিতেছেন, তদ্রুপ বাঁড়বানলও তথায় 
গ্রজলিত হইয়! সপ্ত সাগরের জল পান করিতেছে আপনাদ্িগের জগতের 
মত সেই জগতেও পাভালতলবাসীর| পাতালে, গগনচারীর। গগনে, মন্ত্যবাসীর! 
মত্যে বাস করিয়া থাকে । পর্বত, মহাসাগর এবং দ্বীপসমুহও পবনের গাও 
্গযায়ী পরিবর্তিত হয় । ২০-২৫ 

যটযষ্টিতম সর্গ সমাগত । 

সগ্তষষ্টিতম সর্গ 

বিছ্যাধরী বলিলেন, হেমুনে! গপা করিয়া আপনি একবার আমাদের 
শিহ জগজে চলুন। মহৎ ব্যক্তিরা অদ্ভুত ঘটন। চাক্ষুষ করিবার জন্য 
.কীতৃহ্লী হয়েন, ইহা আমি জানি । ১ 

বশিষ্ঠ বলিলেনঃ বিগ্ভাধরীর এই কথা শুনিয়।, বাত্যাতাঁড়ত গন্ধ যেরূপ 
চাঠার সহিত অলক্ষ্যে শূন্যে উঠিয়া! যাত্ু,। আমিও সেইরূপ শুন্যবত শল্টা বুব। 
'৭গ্তাধরীর সহিত আকাশপথে গমন করিতে লাগিলাম। এইরূপে আকাশ- 
“থে যাইতে যাইতে ক্রমে আমরা ব্যোমবিহারী দেবতা প্রভৃতি জীবগণের 
বাসস্থানে যাইয়। উপস্থিত হইলাম । ক্রমে সেই স্থানও অতিক্রম করিষ। 
আমর শুভ্রজলদ-মগ্ডিত লোকালোক-পব্বতের শিখরদেশে উপনীত হইলাম। 
তাহার পর উত্তরদিকৃস্থ পৃব্বভাগে অবস্থিত বস্ত্রের স্তাষ শ্বেতবর্ণ মেঘমণ্ডল 
হইতে সেই বিগ্ভাধরী বহির্গত হইয়া! তপ্তকাঞ্চনসন্লিত উক্ত শিলার সমীপে 
আমাকে লইয়া গেল। আমি তথায় যাইয়া! দেখিলাম, সেই স্থান রোপায়) 
শ্বেতপ্রস্তরই অগ্নিময় পর্বততটের মত শোভ। পাইতেছে। তথায় অপর কেন 
খন্তই নাই। বিদ্যাধরীর বর্ণিত জগৎও আমার দৃষ্টিগোচর হইল। ২-৬ 

ছে রাম! তাহার পর আমি সেই বিদ্যাধরীকে জিজ্ঞাস করিলাম, তুমি 
আমাকে তোমাদের ষে জগতের কথ! বলিষাছিলেঃ তাহ। কোথায় এবং যে 
সকল হৃর্য্য, অগ্নি, রুদ্র, নক্গত্র প্রভৃতির কথা৷ বলিয়াছিলে) তাহারাই বা কোঁথাম 
আছে? তোমার কথিত সমস্ত লৌকই | কোথায়, আর সাগর, আকাশ, দিকৃ- 
সকলই বা কোথায়? প্রাণিগণের জন্ম, মৃত্ুঃ প্রচণ্ড মেখাড়ম্বর, নক্ষত্রখচিত 
নির্শল আকাপই বা কৈ? কোথায় বা পর্বতশ্রেণী। মহাসাগরসমূহই বা কোথায়? 
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কোথ।” ব। সপ্তত্বীপ, "মার তপ্তকাঞ্চনসন্মিভ পৃথিবীই ৰাকৈ? কাল, ক্রিঘ্বা। 

ভূত, জগদন্রপ্তি) বি্যাপর; গন্ধব্ব দেবঃ দানব, মানব, খষি, রাজ! প্রভৃতিই 

বা কৈ? সুনীতি, দুর্নাতি, পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক, দিব!) রাত্রি, প্রহর, মুহ্ও 

প্রস্তুতি কাল-সকলের বিভাগই বা কৈ? দেবদৈত্যের পরম্পর শক্রতাঃ এবঃ 

অন্ঠান্ঠ প্রাণিনিবহের ভাল-বানা € বিদ্বেষই ব। কৈ? তুমি যাহা ষাহ। 
বলিয়াছিলে, এখানে তাহার কিছুই 'আমি দৃষ্টিগোচর করিতে পারিতেছি না19-১১ 

হে রাম! আমার এই সকল কথ। শ্রবণ করিয়া সেই ভ্রমরনয়না বর 
বর্ণিনী বিদ্যাধরা বিস্মঘের সহি অগ্রিময শিলার দিকে চাহিয়। উত্তর করিল, 

হে ব্র্গনূ। আমি ভবংসকাঁশে যেরূপ বর্ণন| করিয়াছিলাম, সে সমুদয়ই আমি 
দর্পণস্থ প্রতিবিস্বের হ্যায় সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছি । এখনও আমার 

ুষ্টিগোচর হইবার কারণ এই যে, ইহ! আমার নিত্যানুভূত। আপনি তে। 
ইহ| কখনও অনুভব করেন নাই, আপনার হদয়ে তো এই জগতের ছায়। 
অস্ষিত হইয়া নাই, এই নিমিত্ত আপনি প্রথমদর্শনে ইহার স্বরূপ উপলবি 

করিতে পারেন নাই । আমর! বহুদিন যাবত অদ্বৈতবিষয়ের আলোচনায় ব্যাপত 

থাকায বাস্থার্গ্রহণমমথ আতিবাহিক দেহ বিস্মৃত হইয়াছি। এই যে জগত, 

ইহ! অ।মার নিজস্ব বলি বহুদিনের অভ্যস্ত হইলেও আজ ইহা আমার নিকট 

আকাশমাত্রে পর্যবসিত । তাই আমিও ইহাকে স্পঞ্রূপে দেখিতে পাইতেছি 

ন। ইহার পুর্বে আমি সুস্পষ্টরপে এই জগৎ দেখিতে পাইতাম বলিয়। 
দর্পণ প্রতিবিষ্ববৎ অল্পষ্টুরূপে “দখিতে পাইতেছি । ইহার পুর্বে তে। আপনি 

আর কখনও এই জগৎ দেখেন নাই, সুতরাং আজি ইহাকে দেখিবেন কি 

প্রকারে ? 1 ১৩-১৮ 

হে নাথ! অযথাধাক্যে বনুক্ষণ সময় অতিবাহিত করিয়াছি বলিয়া পরিশুদ 

আতিবাহিক-স্বরূপের সহিত দেহাত্মতা যাহাতে অন্তহীন বিশুদ্ধভাবে বিরাজিত' 

তাহা বিস্বৃত হইয়াছি। নির্মল চিদাকাশের বারংবার আস্বাদন পুর্ববক হৃদয়ে 

যে অভ্যাস উদবুদ্ধ হয়, অন্তঃকরণও তাহাতে একেবারে তন্ময় হুইয়। পড়ে, ইহা 

বাণক বৃদ্ধ সকলেরই ঘটিয্া থাকে | অভ্যাস দ্বার সিদ্ধ হয ন।) এরূপ কোন 

কর্ুই নাই । যিনি অভ্যাস করেন না, তাহার শান্ধার্থ শ্বণ বা তদ্বিষয়ক 
ভাবন1 একেবারেই ব্যর্থ। আমি আপনাদের জগতে গমন করিষা কথোপ- 

কথনে বহুক্ষণ অতিবাহিত করায়; সেই জগতেরই সংস্কার আমার হৃদয়ে দৃঢ়মূল 

হইতেছে, তাই আমার জগতের অনুভবরূপ সংস্কার প্রায় লোপ পাইতেছে। 
কেন ন।, অতীত ও বর্তমান ঘটনান্বয়ের মধ্যে বর্তমান ঘটনারই প্রভাব 

সমধিক | ১৯-২২ 
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ছে খষিবর ! যে সকল ব্যক্তি স্ব স্ব অভীষ্টসাধন করিতে ইচ্ছা করে, সেই 

মকল ব্যক্তি ষদ্দি উপদিষ্ট বিষয়ে বারংবার চেষ্টা ন| করে, তাহা হইলে কোন 

প্রকারেই সে দললাভ করিতে সমর্থ হয না । “আমি” ইত্যাদি অজ্ঞানরূপ ভ্রান্তি 

'য আমার হৃদয়ে দৃঢ়বন্ধ ছিল? হ্কানের আলোচন। করায় তাহা এক্ষণে প্রায় লুপ্ত 

হইয়াছে ) সুতরাং অভ্যাসের ফল ষে কত দৃরবিসারী, তাহ। আপনি বিবেচন। 
করুন৷ আমি নারী এবং আপনর শিষ্যাসদৃশী, তাহ হইলেও আমি এই শিলার 

টপরিস্থ জগৎ দেখিতেছি, আর সর্বজ্ঞ আপনি দেখিতেছেন নাঃ ইহা মাত্র 
*ভযাসের ফল। অত্যাস দ্বারা অজ্ঞ বাক্তি বিজ্ঞ হইয়। থাকে" পর্বত বিচুর্ণ কর। 
সম্ভব ভমঃ বাণাঘাতে দূরস্ত লক্ষ্যও বিদ্ধ করা ষাষ, এ সকলের মুল অভ্যাস ,২৩- ৬ 

হে মুনে ! এই প্রকারে মিথাজ্ঞানরূপ বিস্থচিক। বৃদ্ধি পাইয়া সতাবৎ 
সদ হয় কিন্তু তাহাও বিচারের অভ্যাস দ্বার। লোপ পায়। এই নিমিত্ত 

ভ্যাসবলেই কটুদ্রব্যও মিষ্ট বলিয়। বোধ হয়। আপনি ইহ! লঙ্গা করিয। 
ধ1কবেন যেঃ “কহ বা নিশ্গ ভালবাসে, আবার কেহ ব। মধু ভালবাসে, ইহার 

মুলেও সেই অভ্যাস। সর্বদা ঘনিষ্ঠতাঁরপ অভ্যাসফলে অনাআ্ীষ ব্যক্তিও আজ্মীস- 
৭২ গ্রীতিভাজন হয, পঙ্গান্তরেঃ নিকটতম সাম্সীয় বহুকাল দূরে অবস্থান করিলে 

অনভ্যান জন্য সেও অনাআীষ হইয়। পড়ে৷ ২৭-২৯ 

নির্ধল চিদাকাশে আতিবাহিক দেহ বলিয়। জ্ঞান জন্মাইতে জন্মাইতে ক্রমশঃ 
ঠাহাকে আধিভৌতিকরূপে দূ ধারণ! হয়ঃ উহ্াও অভ্যাসের জন্ত। ধারণ! 

মভাাসের দ্বার '্ আধিভৌতিক দেহহই আবার অভ্যাসবলে পক্ষিবং আকাশ- 
প্রদেশে উঠিম্বা ষায়। সুতরাং অভ্যাসের কি অসীম ক্ষমতা) তাহ! প্রতাক্ষ 

করুন। পুণ্যকর্ণ নিক্ষল হইতে পারে, অষ্টাঙ্গ-ফোগনিদ্ধিও নিচ্মল হওয়া বিচিত্র 
নয়, ভাগ্যও বিপরীত ফল প্রদান করিতে পারে, কিন্তু অভ্যাস কোন প্রকাঁরেই 
'বফল হইবার নহে। অভ্যাস দ্বারা অতি দুষ্কর কশ্মাও সিদ্ধ হয়; শক্রুও 

বন্ধু হইতে পারে, বিষ অমুতবৎ হয়। যে ব্যক্তি অভীষ্টসাধন- 

বিষয়ে অভ্যাস ত্যাগ করে, সে বাক্তি অধম । বন্ধ্াার যেরূপ সন্তান হওয়। 

সস্তব নয় সেইরূপ অভ্যাসহীন ব্যক্তির কৌন কাঁ্ধ্যই সিদ্ধি হইতে পারে, না। 
য সকল লৌকিক সৎকার্য); বারবার অভ্যাস দ্বার প্রিয় বলিয়! অন্থভুত হইয়াছে; 

.স সকল কার্য্যও সহসা ত্যাগ কর। কর্তব্য নহে, তবে ষোগিগণ বারবার 

বৈরাগ্য অন্যান করত তাহার প্রতি আস্থাশূন্ঠ হইয়। মৃতু) পর্য্যস্ত যেরূপ স্বীয় 

জীবন রক্ষ। করেন; মৃত্যুকাঁল উপস্থিত হইল তবে ষোগবলে দেহত্যাগ করেন, 
:মইবপ যুক্তিপুর্ব্বক ক্রমশঃ উহ! ত্যাগ করিবে । ৩০-৩৫ 

ষে ব্যক্তি নিজ অভীষ্ট তত্বগ্ঞান লাভ করিবার জন্ত বার বার চেষ্ট]! না করে। 
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পেব্যক্তি নরাধম ; সে অসংকার্য্যের বার বার চেষ্টা করিয়া, মাত অগিষ্টই 

লাভ করিয়া থাকে এবং অনন্ত নরক ভোগ করে। যেসকল ব্যক্তি আত্ম- 

বিচার-বিষষে অভ্যাস ত্যাগ না করেনঃ সেই সকল ব্যক্তি সংসারকে অসার 

জ্ঞান করিয়। স্থগভীর মায়ানদী উত্তীর্ণ হইতে পারেন | অন্ধকার রাত্রিতে 

ঘট দেখিতে ইচ্ছা করিলেঃ প্রদীপের আলোকেই তাহ। দেখা যেরূপ সম্ভব) 

সেইরূপ 'অভযাস দ্বারাই অভিলধিত বস্ত পাওয়া যাইতে পারে । কল্পপাদপ 

যেরূপ প্রার্থিতকে অভীষ্ট কল প্রদান করিয়। থাকে? শরতকাল যেরূপ শঙ্গ দান 
করে, অভ্যাসও সেই প্রকার 'অভীঞ্ট দল দান করে । ৩৬-৩৯ 

াত্মজ্ঞানরূপ অভীষ্ট দ্রব্যের বারংবার দু অভ্যাসরূপ হ্ুর্ধ্য মানবগণের 

মন্তঃকরণ এরূপভাবে মালোকিত করিয়া থাকেন যে? তাহার্দিগকে আর কখনই 

দেহভূমিতে উন্দ্রিয়নামধেমা মোভনিদ্রাদাত্রী রজনীর মুখ দর্শন করিতে হয় ন|। 
কেবলমার অভ্যাসরূপ স্থর্যাই সমস্ত প্রাণীর জদয়ে সর্বপ্রকার বস্ত প্রকাশ করেন 

এই ষে চৌদ্দ প্রকার জীব মাছে, তাভার। কেহই অভ্যাস ব্যতীত কোন কার্য 
পিদ্ধ করিতে পারে না। একই কার্য্য বারংবার করার নামই অভ্যাসঃ এই 
অভাসকেই পুরুষার্থ বল| হয়। এই অভগাস ব্যতীত অভীষ্ট কর্ম্মসিদ্ধির অপর 
কান উপাঁর নাই । আপনার বিবেকবুদ্ধি দ্বারা যাহা অভিমত বলিষা 

ধারণ। হইবেঃ তাঁত। যদি সাধন করিতে হয়ঃ তাহ। হইলে অভ্যাসবিষয়ে প্রগ 

যত্ব লইতেই হইবে । তাহ। ন। হইলে কোন উপায়েই অভীষ্টসিদ্ধির সম্তাবন। 

নাই। জিতেন্দজ্রিম ব্যক্তির ভ্বদাঁকাশে অভ্যাসরপ স্থ্ষয সব্বদ। প্রকাশিত থাকিলে? 

জগতে এমন কোন কার্ধ্যই নাই, ষাহ। সিদ্ধ হইতে পারে ন।। একমাত্র 

অভ্যাস দ্বারাই কাপুরুষ লোক অতীব সাহসী হইয়। হিংঅজন্থসমাকুল নিবিড় 

বনে এবং পর্বতের গুহাম নির্ভদু বিচরণ করিতে পারে ! ৪০ ৪৫ 

সপ্ত-ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত 

অধ্ট-ষফ্টিতম মর্গ 

বগ্াধরী বললেন, হে ত্রহ্গন! এখন আমরা যদি সমাধিরূপ দৃঢ় অভ্যা৮ 

ন। করিও তাহা হইলে দেহাদিতে আধিভৌতিক বুদ্ধি দূর হইবে না, সুত্র!" 

আতিবািক ভাবেরও উদয় হইবে না, আর তাহা যদি না হয়ঃ তাহ! হষইণে 

সাক্ষিত্বরূপ শ্ন্ঠ জগতের কোন বিষয় প্রতাঙ্গ করা যাইবে ন|। সেই ভগ 
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আান্্রন, আমর] সমাধিরূপ ধারণ! দ্বার প্রাচীন আতিবাহিক ভাব অভ]াস 
করি। তাহা হইলে শিলাভ্যস্তরস্থ জগৎ আমাদের সমক্ষে প্রতিভাত হইবে । ১ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, বিগ্ভাধরীর এই সকল বাক্য যুক্তিযুক্ত বোধ করিয়া সেই 
পর্বতের অধিত্যকায় পদ্মাসনে উপবেশন করত আমি সমাধিমগ্ন হইলাম । 
সেই সময় আমি তাবৎ বাহ-বস্তর ভাবন] ত্যাগ করত একমাত্র চিৎস্বরূপেই 

গাবিত হইলাম । ক্রমশঃ আমি সেই ভাবনাবলে পূর্বোক্ত আধিভৌতিক 
দাবনাজনিত আধিভৌতিক-সংস্কাররূপ মালিন্য ত্যাগ করিতে সমর্থ হইলাম। 

এাহার পর শরতকালে আক1শ যেরপ স্বচ্ছ হয়, তদ্রপ আম চিদাকাশভাব প্রাপ্ত 

১ওগ্বায় পর! দৃষ্টি লাভ করিলাম । তদনস্তর সেই চিন্ময় ভাবনার সত্)স্বরূপ 
দুঢ়ভাবে অভ্যস্ত হওয়ায়, আমার দেহ হইতে আধিভৌতিক ভ্রম একবারে 
গন্তগত হইল । সেই সময় আমার ভাবনাস্থলে মাত্র নিক্ম্ল মহাচিদাকাণভাব 

দেখ| দিল। সেই মহাচিদাকাশভাবে উদয় বা অস্ত কিছুই লঙ্গ্য হইল না। 
৫ গাব সতত নিজপ্রকাশরূপে প্রভাসিত হইতে লাগিল । ২-৬ 

তাহার পর নিজ সাক্ষিস্বরূপের স্বচ্ছ তেজোবলে দেখিতে পাইলাম, সম্মুখে 
শন! ব। আকাশ-_কিছুই নাই; শুদ্ধ সেই পরম বস্তই জাজল্যমাঁন রহিয়াছে । 
আমি বুঝিতে পারিলামঃ পরমার্থন সেই পরম তন্বহই আমার আত্মা, আর 

সেই আত্মাই প্রস্তরময়ী ভাবন| দ্বার পাষাণকেই দর্শন করিয়াছে । যেরূপ 
্বপ্নাবস্থায় গৃহমধ্যে বৃহৎ শিল1 দেখা যায়ঃ অর্থাৎ তখন আত্মীই শিলাভাব 
ধারণ করিয়। থাকে» তদ্রপ সেই স্বচ্ছ চিদাকাশই এরূপ শিল]ভাব ধারণ 
করিষবাছিল। এই যে শিলাভাব-দর্শন, প্রকৃতপক্ষে ইহ! স্বপ্ন । যদি তুমি প্রশ্ন 
ধর যেঃ কিরূপে ইহাকে জাগ্রত অবস্থার বলিয়া জ্ঞান হয়ঃ তাহার উত্তর এই 

যে» তুমি হয় তো! দেখিয়। থাকিবে যে, স্বপ্রসময়েত লোক বহুঙ্গণব্যাপী স্বপ্ন 
দেখিতেছে ষে, আমি এখন জাগিয়া রহিয়াছি এইরূপ বোধে, স্বয়ং অপর 

'নদ্রিত ব্যক্তির স্বপ্রদৃষ্ট ব্যক্তি হইয়াছি, এইরূপ স্বপ্র দেখিয়া নিজে জাগিষা 
মাছি, যাহা কিছু করিতেছি বা দেখিতেছি) ইহা আমার প্রবুদ্ধ অবস্থার 
কার্য বলিয়া মনে করেঃ তদ্রুপ শিলাভাবদর্শনরূপ স্বগ্রও দীর্ঘসময়ব্যাপী 

হইলে প্রবুদ্ধ বলিয়াই বোধ হ্য়। নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দর্শন করিতে কঠিতেই 
যাহাদের মন্তকচ্ছেদ হয়, তাহাদিগের সেই স্বপ্নেই জাগ্রৎ সংসারের কার্ধ্য 
'শষ হত যেহেতু তাহারা আর জাগ্রৎ হয় না। স্বপ্রাবস্থায়ই মৃত্যু-মন্তরণ। 
অনুভব করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করে অতএব সেরূপ স্থলে স্বপ্নই যে 
তাহাদ্দিগের জাগ্রদ্ভাবে পরিণত হয়, ত্যহ! অবশ্থ শ্বীকার্ধ্য। এই দৃষ্টপ্রপঞ্চের 
মূলীভূত যে জ্ঞান-নিদ্রা, তাহার উচ্ছেদ হইলে, তাধাকেই বোধ হয় প্রর্কত 

৩৩ 
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জাগ্রং বলা যাঁয়। দেইরূপ জাগ্রদ্ভাব মহামোতহগ্রস্ত জনগণের অদৃষ্টে অনেদ 

কষ্টে বুকালের পব টে; ব্রহ্গতত্ব ব্যতীত অক্ষ বস্ত বলিয়া যখন অন 

কোন বস্ত নাই। তখন তোমর। যে সকল বস্তু দেখি] থাক, সে সবই 

নশ্মণ ব্রঙ্গাকাশ ; আমিও থাঁহ। শিলাকারে দেখিয়াছিলাম, তাহাও সেই চিদ্ঘন 

নির্শল ব্রহ্মাকাশ । আমি সেখানে পৃথিবী প্রভৃতি নামক কোন বাস্তব বস 

দেখিতে পাই নাই । ৭-১৩ 

পৃথিবী? জল গ্রভৃতি ভূতগণের স্ষষ্টির পুর্বে যেরূপ আকৃতি ছিল, তৃত্ববিদ্র! 
ধ্যানযোগে সেইরূপ মাকারই লাভ করেন । পরত্রদ্মের আকৃতি যেরূপ, তাহা 
সকল ভূতের গারমাথিক আকৃতি ক্রমশ সেই আকৃতিই মনোরাজ্য এবং সঙ্কগ্ 

নামে পরিচিত হইয়। 'অজ্ঞানলোক দ্বার। জগৎ নামে অভিহিত হইয়া! থাকে 

মায়াশবল ব্রন্মের জগংসংসারসংঘুক্ত যে বিগ্যমানত।) তাহাই আতিবাহিকদেঃ 

নামে কগিত হঘ! প্রকৃতপক্ষে উ। পরক্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। নিত। 

দৃষ্ট বিমল চিদংশই আাতিবাহিক দেহরূপে প্রকাশ পাইরা থাকে | ব্রক্ষের দে 

সন্তাকে মাতিবাহিক দেই বলিঘাছি। এ সন্ত। সৃষ্টির পুর্র্বকালে চিদ্াভাসাম্বক 
প্রাণীর প্রথম আতিবাহিক দেভ। 'প্রথমাবস্াষ উহ সমষ্টিরূপে অবস্থান কৰে। 
এঁ দেহের অপর নাম হিরণাগর্ভ। দর্বদ্বিগ্রধুক্ত এ আতিবাহিক দেহ সমষ্টিভা? 

ভূলিয। ষখন ব্যষ্টিরূপে পরিণভ হইল, তখন সাধারণ লোকের নিকট উহ! মন 
নামে পরিচিত হয়। যোগিগণই মাজ উহাকে সমষ্টিরূপে দেখিতে সমর্থ, কিন্ত 
ব্যষ্টিভাবে দহ! সকলেরই গোচরীভূত বাস্তবিক, উহ্তা৷ সেই চিতস্বরূপমার, 
অনর্থক -কবল ভিন্নরূণ নাম পরিগ্রহ করিয়াছে । এখন আমরা যা 
দেখিতেছিঃ উহা সব্ধ্সাধারণের হইলেও গ্রকৃতপক্ষে মিথ্যা । ফোগিগণ যাঠ। 
প্রত্যক্ষ করেনঃ তাহাই প্রকৃত প্রত্যক্ষ বলিয়া জানিবে ৷ মায়ার এখনই প্রভা 

খেঃ যে বস্ত প্রথমাবস্থার় প্রত্যঞ্চ ছিল, তাহা এখন একেবারেই পরোক্ষ হইয়াছে। 
যাহ। কোন সময়েই প্রত্যক্ষ ছিল না, তাহাই আজ প্রাত্যঙ্স বলিয়। পরিচিও 
হইয়াছে। আতিবাহিক দেহ সর্বগ্রথমে উদিত হইয়াছিল বলিয়াই তাহাকে 
সত্য এবং পর্বান্ুগ বলিয়। জানিবে এবং আপ্পিভৌতিক দেছকে মায়া বলিণ। 
জ্ঞান করিবে | ১৪-২১ 

স্বণে বলয়ভাব অনুভূত হইলেও বস্তুতঃ ষেরূপ উহাতে তাহা নাই, তদ্রণ 
'আতিবাহিক দেহে আধিভৌতিক দেহ একেবারেই নাই। বিচার বা বিবেকশঞ্তি 
নাই বলিয়াই, জীব ভ্রান্তিকে অন্রান্ডি এবং অভ্রাস্তিকে ভ্রান্তি বলিগা জ্ঞান করিয় 
থাকে । মোহের কি আশ্চর্য শক্তি ! দেখ, আধিভৌতিক দেহ কোথাও দেখিতে 
পাওয়া যায় না, কিন্ত আতিবাহিক দে ইহলোক-- পরলোক-_উভয় লোকেই 



নিব্বাণ প্রকবণ ২৩৫ 

এগুধ হইয়া রহিয়াছে । মরুভূমিতে যেরূপ মিথ্য। জগত্রম ঘটিয়া। থাকে, তদ্দপ 
শ।তিবাহিকদেহে অনর্থক আধিভৌতিকভাবনা স্থদৃঢ় হইয়াছে । স্থাণুতে যেরূপ 

পুরুযন্্াস্তি ঘটিগরা থাকে, তন্রপ আতিবাহিকদেহে আধিতৌতিকজ্ঞান দেহদর্শন 
সণ ভ্রান্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ভ্রান্তিবশতঃ গুক্তিতে যেরূপ বুজভন্রম 
$৭+ মরীচিকায় জলবোর, চন্দ্রে দ্বিত্ববোধ জন্মে, সেইরূপ আতিবাহিক দেছে 
গ।ধিভৌতিক জ্ঞান মায়াবশতঃ ঘটিম্বা থাকে । অবিবেকঞজন্ত মোহের এমনই 
ন্র্যা ক্ষমত| হেঃ বস্ততঃ ষাত। মিথ্য।) তাহাই সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে 
-৭ং যাহ সত্য; তাহাই মিথ্যা হইয়াছে । ২২-২৮ 

যোগিগণের প্রত্যঙ্গ চিতপ্রকাশ এবং মানসম্পন্দ-_এই উভয়ংকই সত্য বলিয। 
দক!র করিবে । এই প্রকাশ এবং স্পন্দ দ্বারাই মাত্র লোকব্যবহার সিদ্ধ 
*৭ প্রথম প্রত্যক্ষ অর্থাৎ 'যাগিজন কতৃক প্রত্যক্ষকে ত্যাগ করত অসত্য 
কে সত্যরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া অবস্থিতি করিয়! সেই ব্যক্তি নিজ মোহরূপ চক্ষু 
*র। প্রত্যক্ষীকৃত মরাচিকাবারি পান করি! সুখে অবস্থান করিয়া থাকে । 
5৪ ব্যক্তির ভোগন্ুথকে ছুঃখ বলিরাই জ্ঞাত আছেন, আবার এই সুখ ঘে 
““'বধ্বংসী। ভাহাও তীহার| জানেন | বেস্ুখ কৃত্রিম নহে, থে স্থখের আদি 
“বং অন্ত নাই, তাহাই প্রকৃত স্থখ। গুতরাং প্রকৃত প্রত্যক্ষ যে কি বস্ত, তাহা 
ধচাঁর কর । যাহ। সর্বাগ্রে প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে, “সই সাক্ষিত্বরূপ চিৎসন্তীকেই 
গৃত্যক্ষভাবে দেখিবে ; যে প্রত্যক্ষ দ্বারা ভ্রিলৌকের অনুভব হইয়ী থাকে, দেই 
প্রত্যক্ষ পরিত্যাগ করত যে ব্যক্তি মাধাময় এঁহিক প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে সে 

“"ক্তি অতীব মূঢ়। স্থতরাং ভূতনকলের আতিবাহিক 'দহই তাহাতে আধি- 
ভোতিক পিশাচদর্শনবং মিথ্য| | যে বস্তু মিথ্যা সক্বরধুক্ত, তাহা! কি প্রকারে 
পত্যক্ষ এবং সত্য হইবে? যাহা! স্বদ্ংই মিথ্যাভূত, তাহ! কি প্রকারে কার্যাকর 

»হতে পারে? যে স্থানে প্রত্যক্ষেরই সন্ত। নাই, তথাষ সত্যই ব। আসবে কোন্ 

উপায়ে? যাহ। অসিদ্ধ বস্ত দ্বার উৎপন্নঃ তাহাই বাকি প্রকারে সত্য হওয়া 
পস্টব? আধিভৌতিকের প্রত্যক্ষ যখন সিদ্ধ হইল নাঃ তখন অন্ুমানাদির 

যাথার্থ্য কিরূপে প্রতিপন্ন হইবে? যেস্থান দিয়া হস্তী গমনাগমন করিতে পারে) 

সই স্থান দিয় যে মেষ অনাদাসে যাতায়াত করিবে তাহাতে বিচিত্র কি? 

হতরাং প্রমাণসিদ্ধ দৃপ্তবস্ত কোথাও বর্তমান নাই। যাহ! কিছু বর্তমান আছে, 
দে সকলই সেই চিদ্ঘন ব্রক্ম মাত্র । ২৯-৩৮ 

ষে ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে, দে ষেমন নিজগৃহচ্হিত আকাঁশকেই পর্বত বলিয়া! জান 
করে অস্ঠের গৃহাকাশকে সেরূপ বোধ হয় না? তদ্রপ আমর শিলাভা বনাযুক্ত 

ইইয়াছিলাম বলিষ্বাই আমর! চিংকেই শিলারূপে অনুভব করিয়াছিলাম। সেই 
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সময় আমাদিগের আত্ম। এই পর্বত, এই আকাশ, এই জগৎ ইত্যাদিরূপ ভাবন! 

যুক্ত হইয়াছিল বলিগ্নাই সেই সময় আকাশ সেইব্ূপ বিচিত্রভাব ধাঁরয়াছিল। 
ষে ব্যক্তি প্রবুদ্ধ, সেই ব্যক্তিই ইহা বুঝিতে সমর্থ, আর যে ব্যক্তি অপ্রবুদ্ধঃ তাহার 

পক্ষে ইহ। বুঝিয়! উঠ। সম্ভব নয়। যেব্যক্তির কর্ণে বাক্য প্রবেশ করেঃ মেই 

ব্যক্তিই বাক্যের অর্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ, অপর ব্যক্তি বুঝিবে কি প্রকারে? 
অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তিই এই ভ্রান্তিকে সত্য বলিয়া! বুঝিয়াছে। পর্বত-বৃক্ষাদি এক 

স্থানে স্থিরভাবে দাড়াইয়। থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি উন্মাদ, সে বৃক্ষািকে, নৃত্য 
পরায়ণ দেখে ৷ বে সকল ব্যক্তি ষোগিগণের প্রত্যক্ষীকত পুর্ণানন্দের স্বরূপ 
বুঝিয়াও অপর তুচ্ছ নেররাদি ঘ্ব।রা প্রত্যক্ষীকৃত বস্তুকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করেঃ সে 
সকণ ব্যক্তি তৃণৎ অন্তঃসারশৃন্ঠ । সেই সকপ ভগুদিগের দ্বার কোনরূপ 
প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না । ৩৯-৪৩ 

অষ্ট্ষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত 

একোনসণ্ততিতম সর্গ 

বশি্ঠ বলিলেন? জ্ঞানচক্ষু দ্বাৰ| দেখিলে সমুপপ্ধ জগখুক যাহার অঙ্গের ম্যাগ 

বোধ হয় সেই দৃ'্টশক্তির অগো।চর, সুর্ধ্যাদি তেজোবস্তরও ষাহ। অবিষয়, (সে 

নিরাময় ব্রন্ধই শিল। প্রভৃতি দৃগ্তপদ৫ঘরূপে পরিজ্ঞাত হন। দেই মহাকাশ ব্রা 
শ্বরূপ বির।ট-দর্পণে নদ, নদী, পর্বত প্রস্ততি যাবতীত্ব ভ্রম প্রতিবিপ্ববঙ প্রতীয়মান 

হঘ। সেই প্বেচ্ছাব্যবহারকারিণী বিদ্যাখরী পুর্বকথিত শিলামধ্যস্থিত জগনে 
প্রবেশ করিলে? আমিও তাহার সহিত স্কল্পরূপে তথায় প্রবেশ করিলাম । ১-৩ 

সেই স্থন্দরীশিরোমণি বিচ্ভাধরী তত্রত্য ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করত ব্রহ্মার 
সম্মুখে উপবেশন করিয়া আমাকে বলিতে লাগিলেন? হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই ইনিই 
আমার পতি। বিবাহ করিবার নিমিত্ত ইনিই সঙ্কল্পপুর্বক আমাকে স্থঙ্ন 
করিয়াছিলেন। এ কাল পর্য্স্ত ইনিই আমার ভরণপোষণ করিতেছেন । ইনি 
এখন যেরূপ জরাগ্রন্ত পুরণ-পুক্ুব, সেইরূপ আমিও এখন জরাযুক্ত হইয়াছি 
বলিম়্া আমাকে আর ইনি বিবাহ করিলেন ন।। সেই নিমিত্বই আমার 
বৈরাগা অবলগ্ধন এবং ইনিও এখন বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া যথায় দ্রষ্টভাব। 
দৃপ্তভাব এবং শৃন্ঠভাব নাই,” সেই পরমপদে প্রবেশ করিতে ইচ্ছ 
করিয়াছেন। যখন সেই বিগ্ভাধরী আমাকে এই কথা বলিতেছিলেন, 
তখন ব্রন্ধাণ্ডে মহাপ্রলকাণ্ড সংঘটিত হইতে চলিল। তৎপরে সেই 
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বিদ্যাধূরকন্তা। পুনরায় আমায় বলিতে লাগিলেন-_হে খষে ! অধুন। ইনি ধ্যানমগ্ন 
হইয়! কাষ্ঠপাষাণাদিবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। এই হেতু 

বলিতেছি, হে মুনীন্্র! আপনি তত্বোপদেশদান ছারা ইহাকে আমাকে 

প্রবোধিত করুন এবং যিনি স্গ্রিন্থিতি-সংহারের আদি কারণ ব্রদ্ষাখ্য 

পুরমপদ। সেই পদেই ইহাকে আপনি উপস্থাপিত করুন । ৪-৯। 
বিগ্ভাধরী এই কথা বলিয়াই ধ্যাননিষ্ঠ ব্রহ্মার প্রবোধসম্পাদনার্থ তাহাকে 

উদ্দেশ্ত করিয়া কহিলেন; _-প্রভো! এই খধিপ্রবর অদ্য আমাদের ভবনে 

আসিয়াছেন। অন্য এক ব্রদ্গাণ্ডে আর এক ব্রহ্মা আছেন, এই খষি তাহার 

পুত্র। ইনি সংপ্রতি গৃহাগত অতিথি । অতিথি উপস্থিত হইলে তাহার 
মংকার সম্বন্ধে গৃহস্থ ব্যক্তির যাহা কর্তব্য, ইহারও তনদ্রপ সকার করাই 
আপনার এখন উচিত হইতেছে । অতএব পাগ্চ এবং অর্থ্যাদি দ্বারা এই 
চাপসশ্রেষ্ঠের আপনি সৎকারবিধান করুন। আমি জানি, পুণ্যার্জনার্থ 

স্বাদৃশ মহাত্মারাই সাধুসেবায় সমুগ্ধত হইয়। থাকেন । ১০-১২। 
বিদ্যাধরকন্য। এই কথা কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলে মহামতি ব্রহ্ম! 

বায় জ্ঞানময় স্বরূপ হইতে প্রবুদ্ধ হইলেন । বোধ হইলঃ যেন সলিপময় সাগরে 
শবাবর্ডোদয় হইল। সেই নীতিবিদ্ ব্রহ্মা তখন শনৈঃ শনৈ নেত্রদ়্ উন্মীলিত 
করিলেন । মনে হইল যেন, শিশিরাস্তে বসন্তখতু ধরাধামে স্বীয় পুষ্পনেত্র 

উন্মেষিত করিল। এইবার তাহার অঙ্গসমূহ ক্রমে ক্রমে বাহাটচতন্ট প্রকাশ 

করিণ ; বোধ হইল, বসন্তের নবীন লতাপল্লবরাজি যেন আপনাতে নবীনরসের 

সঞ্চার করিয়া দিল। তখন দেব, গন্ধব্ব ও অগ্সরোগণ চতুর্দিক্ হইতে তথায় 
আগমন করিলেন । বোঁধ হইল, প্রভাতে হংসাদি পক্ষিগণ যেন বিকসিত- 

কমলপুর্ণ সরোবরে আসিয়! উপস্থিত হইল । ১৩-১৩৬। 

অনন্তর বিধাতা পুরোভাগে আমাকে এবং সেই বিলাসিনী বিদ্যাধরীকে 
দর্শন করিয়া প্রণবোচ্চারণ পূর্বক মধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন,_হে মহান্ 
গানমৃধাসিন্ধো। ! এ সংসার অনার পদার্থ; কেবলমাত্র আত্মাই ইহার মধ্যে 

সার। আপনি হস্তগত আমলকফলবৎ সেই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । 

হেখষে! আপনার মঙ্গল হউক। আপনি বহুদূর হইতে সমাগত হইয়াছেন । 
নিশ্চয়ই আপনার শ্রাস্তিবোধ হইয়াছে । স্বতরাং এই আসনে উপবেশন পূর্বক 
এমাপনয়ন করুন। বিধাতা এই বলিয়া নয়নেঙ্গিতে আমায় আসন প্রদর্শন 

করিলেন। আমি বলিলাম--ভগবন্!"আপনাকে নমস্কার । এই বলিয়া 

তত্রত্য মণিখচিত পীঠাসনে উপবেশন .করিলাম । সেখানে যে সমস্ত দেব, 

গন্ধর্ব, খষি ও বিষ্ভাধর উপস্থিত ছিলেন, তাহার! সকলেই বিধাতাকে যথোচিত 
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তব ও নমস্কার কৰিলেন। মুহূর্তমধ্যে সকলেরই নমস্কারকা্য সমাপ্ত হইল। 
তখন আমি ব্রহ্মাকে দ্ছিজ্ঞাসা করিলাম,_হে নিখিল ভূত-ভব্য ভ্রহ্গাণ্ডের 
অধীশ্বর ! এই রমণী আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমায় ষে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ 
দিতে সাগরহে অন্থরোধ করিলেন, এই অন্থরোধের হেতু কি? হে প্রভো। 
আপনি সর্ধবভূতের অধিগতি এবং নিখিল জ্ঞান-সাগরের পারদর্শী; আপনার 
আবার উপদেশ-লাভের আবশ্তকতা কি? আমি তো ইহার কোনই প্রয়োজন 
আছে খলিয়া বিবেচনা করি না। অতএব হে জগত্প্রভো! ইনি কত্ত 
অনভিজ্ঞের শ্ায় আমায় এইরূপ উপদেশপ্রদানে অনুরোধ করিলেন? আর 
এক কথা, হে দেব! আপনি এই কাঁমিনীকে বিবাহ করিবেন বলিষ। 
উৎপাদন করিঘাছিলেন, অথচ হহাকে কি কারণে বিবাহ করিলেন ন1 1 
ইহাকে ঈদৃশ দুঃখিত করিয়! রাখিবার হেতু কি? এই সমস্ত ব্যাপারের 
আন্গপুর্বিক বিবরণ প্রকাশ করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিন । ১৭-২৫। 

আমি এবংবিধ প্রশ্ন করিলে সেই ভিন্ন ব্রঙ্গাণ্ডের ব্রহ্মা, ততশ্রবণে আমা 
বলিলেন,_মুনিবর ! ভবতসকাশে আমূল ঘটনা বিশদভাবে ব্যক্ত করিতেছি। 
অবণ করুন। আপনারা সাধু বাক্তি; আপনাদের নিকট কোন বিষয়ই গোপন 
রাখ। উচিত নহে । একমাত্র সদ্বস্ত নিয়ত বিরাজ করিতেছেন | তাহার জন্ম 
নাই শথবা জর! নাই। তিনি একই ভাবে আবহমাঁনকাল বিদ্যমান আছেন । 
সেই সব্বস্ত বা চিতপ্রকাশ হইতেই আমার প্রকাশ হইয়া থাকে । নিরত্তর আকাশ. 
রূপে আত্মাতেই আমার অধিষ্ঠান। ভবিষাতে যে স্থষ্টি হইবেঃ তাহাতে আমি 

স্বযন্ত আখ্যায় আখ্যাত হইব । ২৭-২৮ | ফল কথা এই যে, আমি অজ; আমি 

কিছুই দর্শন করি ন।, অনাবৃত চিদাকাশশরীরে চিদাকাশেই শোভা পাই | ২ন। 

এই আপনি আমার পুরোভাগে বিগ্কমান আছেন, মামি আপনার সম্মুখে 

আছি; আমর! পরস্পর কথোপকথন করিতেছি) এই সকলই যেন তরঙ্গে 
তরঙ্গে সংঘর্ষ নিবন্ধন শব্দ সমুখিত হইতেছে । ৩০ ! প্ররুতপক্ষে এই সমস্তই 
অজ, অজর, শান্তিপূর্ণ ব্রহ্ম। আমি কালসহকারে নিজন্বরূপ ভুলিয়া যাই। 
তাহাতে আমার যখন মালিন্দঞ্চার হয়) তখন সমুদ্র হইতে যেমন তরঙ্গভাবের 
আবির্ভাব, তদ্রুপ আমি চিদাকাশমধ--আমার অন্তরে “অহ “মম+ ইত্যাদিরূপ 

অভিলাষ হয়। সেই অভিলাষই এই স্থনারী কুমারী । তুমি বা ত্বৎসদুশ অন 

ব্যক্তির নিকট এই বামন! পৃথগাকারে প্রত্যভিজ্ঞায়মান হইলেও মখসকাণে 

ইহা স্বীয় চৈতন্ঠরূপ হইতে পৃথক্ বলির! অনুভূত হয় না । অপরের জ্ঞানে ইহা 
উৎপন্ন হইলেও আমার বিবেচনায় এ বাসন! অনুৎপন্নই বটে । আমি অবিনাশ- 

স্বভাব সত্বান্বরূপঃ আমার ক্ষয় নাই, অভ্যুদয়ও নাই। ইহা! আমি অবগত 
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আছি। ফল কথা। আমিই আত্মস্বরূপ; সেই আত্মস্ব্ূপ হইতে অবিচুযুত 
হইয়। আত্মীতেই আমি অধিষ্ঠান করিতেছি । স্বরূপে আমি পরমানন্দে তন্ময় 

হইয়। রৃহিয়াছি। আমি স্বয়ম্প্রভু; আমার প্রভু কেহই নাই। ৩১-৩৩। 

'অহ/মিত্যাকার ভ্রমরূপিণী বাসনা হইতেই এই কামিনীর উৎপত্তি হইয়াছে । 
ইহাকে বাসনার অধিদেবতা। বলিয়! জানিবে। প্রকৃতপক্ষে এ কামিনী আমার 

গহিণী নয় এবং ইহাকে গৃহিণী করিবার ইচ্ছার আমি স্যট্টি করি নাই। 

ইঞ্চার এইরূপ একটা ইচ্ছা! হইয়াছিল যে, আমি ব্রহ্মার গৃহিণী ; এই ইচ্ছাবশেই 
'নজেকে গৃহিণী ভাবনা করিয়া নিজের দোষেই অকারণ কষ্ট ভোগ 
করিতেছে ! ৩৪-৩৬ 

একোনসগ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত । 

সণ্ততিতম সর্গ 
ব্রহ্ম। বলিলেন।-এখন আমার সক্কল্নকল্সিত জীবিতকাপ অবসানপ্রায়ঃ 

ঙাইযাহা। চিদ্বিবর্ত-_চিদাকাশস্বরূপঃ তাহা হইতে আমি অন্ত আকাশস্বরূপ 
গ্রহণ করিতেছি। এই জন্যই এই ব্রহ্মাণ্ডে মহাপ্রলয়-কাণ্ডের স্ব্রপাত হইয়াছে । হে 

তাপসশ্রেষ্ঠ ! প্রলয়কাল উপস্থিতপ্রায় দেখিয়া এ কামিনীকে আমি প্রত্যাখ্যান 

করিয়াছি । সেই জন্যই কামিনী ত্রীরূপ বিরম্ভাৰ ধারণ করিয়াছে । 
চিন্তাকাশভাব বিসর্জন করত যখনই আমি ব্রহ্ষাকাশ হই), তখনই ব্রহ্মাণ্ডে 

মহ্ প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত হয় এবং বাঁসনারও বিলোপ ঘটিয়া থাকে । সুতরাং 

হী বাসনাদেবতা বিরসভ।ব প্রাপ্ত হইয়া মদীয় পথান্ুবর্তন করিতে প্রস্তত 

হইয়াছে । কফলেঃ উদ্দারচেতা লোকই নিন্মীতার অন্বর্তী হইয়। থাকে 1 ১০৪ 

অগ্ধ কলিষুগের শেষ দিন; আদ্ধই চতুষুগের বিপর্যয় ঘটিবে। অস্ত এ 
যুগের মন্্ ইন্দ্রাদি সুরবৃন্দ ও অন্ান্য প্রজাগণ সকলেরই শেষ হইবে। অদ্য 

এই জগৎ 'প্রপঞ্চ বিলীন হইয়া যাইবে। অগ্ঠই মহা প্রলয় ঘটিবে। অগ্ঠই আমার 

ব।সনার শেষ এবং অগ্তই আমার আকাশদেহের বিনাশ হইবে। হে ত্রক্গন্! 
“ই বাসনাদেবী এই জন্যই ক্ষীণ হইতেছেন : ফলতঃ ষদদি পদ্মপুষ্প শুষ্ক হইয়। 

যায়, তবে আর তাহার গন্ধলেশ থাকিবে কি প্রকারে ? সাগর জড় পদার্থ 

তাহা হইতে যেমন তরঙ্গভঙ্গী উখিত হর তদ্রপ এই বাসন। হইতে অকারণে 

এনর্থকই ইচ্ছার উদ্রেক হ্য়। এই বাগনা শরীরাভিমানবতী হইলে স্বতই 
ইঠার আত্মদর্শনে ইচ্ছা জন্মে। এই দেবী বাসন] ধ্যান-ধারণার অভ্যাসষোগ 

এবলম্বন করত আত্মতত্ব দর্শন করিতে করিতে বিবিধ প্রজাপুঞ্জমিত ব্রদ্দাও 
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দর্শন করিয়াছে ; এ ব্রঙ্াণ্ডেই আপনি অবস্থান করিতেছিলেন । এ কামিনী- 
রূপিণী বাসনাই আকাশে ভ্রমণ করিতে করিতে পর্বতোপরি শিলাসন্দর্শন 

করিয়াছে । পরস্ত আমর| প্র শিলাকে আকাশাকারেই দর্শন করি। এই ষে 
দেখিতেছঃ আমাদের ব্রক্মাগুসমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহার অভ্যন্তরেও অন্ঠ 
অনংখয জগৎ বিগ্ঠমান ! কিন্তু ব্যুখান অবস্থাতে" তৎসমস্ত আমাদের নয়ন 

পথে পতিত হইতেছে ন|। আমরা সমাধি-নিবন্ধন যখন জ্ঞানময় হইয়া উঠি, 

তখন যোগচক্ষুতে সেই সকল জগত দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া থাকি। আমর। 

দেখিত_ঘটে, পটে, অগ্নিতে, বায়ুতে, সলিলে; স্থলেঃ শৈলে, সর্ধব্রই অসংখ। 
ক্রগৎ খিরাজমান। এই পরিধৃপ্তমান জগৎ একটা মিথ্য। ভ্রমমাত্র | স্বপ্রদৃষ্ 

নগরা যেরূপ? তদ্রূপ ইহা যত্রতত্রই হইতে পারে! এই জ্াগতী মায়াও 
গলীক ব্যভীও আর |কছুই নয়। একমাত্র অধিষ্ঠানচৈতন্যেরই সত্তাঃ ন$ব। 
আর কিছুরই সন্ত বিগ্যমান নাই । ধাহারা এই জগদ্ল্রান্তি বুঝিতে সমর্থ 

হহঘাছেনঃ এবং নিজেকে চিদাকাশের সঙ্গে অভিন্ন বোধ করিয়াছেন, তীহার! 

আর তাদৃশ ভ্রান্তিতে পতিত হন না| ৫-১% 

হে তাপসশ্রেষ্ঠ! এই দেবী বাসন। স্বীয় ইষ্টসিদ্ধি করিবার জন্য ধ্যান 

ধারণাদির দৃঢ়াভ্যাস করিষ্বাছেন। সেই হেতু আপনি অন্তধ্ণানগত হইলেও 

আপনার নিকট উপস্থি৬ হইয়| আপনার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইতে সমথ 

হইয়াছেন। বিন। গুরূপদেশে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়। যায় না বলিয়াই ইনি 
আপনার নিকট গিয়াছিলেন। এই বাসনাই অজ্ঞ লোকের নিকট মায়িক 
উপাধির অনুসরণ পূর্বক জীবের চিত্শক্তিরূপে প্রকাশমান। | যাহার। তন্বজ্ঞানী। 
তাহাদের নিকট ইনি আদি-অন্তহীন ব্রহ্মচৈ তন্টরূপেই পরিস্ফুরিত হন। তব" 
জ্ঞানী জানেন, এ জগতে কোন কার্ধ্যই হয় ন1, ব1 নাশপ্রাপ্ত হয় নাঃ কেবণ 

এক সেই চিৎশক্তিই দ্রব্য, কাল ও ক্রিয়ারূপে প্রকাশমান হইয়া! থাঁকেন। 
জানিবেন-কি দেশ) কি কাল, কি ক্রিয়া কি ভ্রব্য কি মন, কি বুদি। 

-_সকলই উল্লিখিত চিতস্বরূপ শিলার অঙ্গ মাত্র । এ হেতু ইহার অক্তোদয় নাই; 
ইহা, নিয়ত একইভাবে বিরাজমান । একমাত্র চৈতন্তই শিলাকারে অধিষ্ঠিত। 

বায়ুর অঙ্গ যেমন স্পন্দ, তদ্রপ .এই জগৎপরম্পরাও টৈতন্তেরই 

অঙ্গীভূত | ১৭-২১ 

বিজ্ঞানঘন আত্মাই অজ্ঞের জ্ঞানে জগত্রূপে প্রতিভাত। এ চৈতন্য অনাদি 
এবং অনস্ত ; তথাচ সাদি ও সান্ত ইইয়। পরিচ্ছিন্নাকার পরিগ্রহ করিয়| থাকেন । 

চৈতন্তশিলার অ'দি নাই, অন্ত নাই উহ ভ্রমজ্ঞানেই আদি ও অন্তশালী হইঘ। 

থাকে । উহা নিরাকার হইয়াও সাকার হয়। এ ব্রহ্মাণ্ড উহারই অঙ্গস্বরূপ। 



নির্বাণ-প্রকরণ ২৪১ 

বপ্নাবস্থায চৈতগ্ঠাই স্বীয় আকাশময় রূপকে গৃহ্ননগরাদিরূপে বিবেচনা করে 
এবং চৈতন্যই নিজ স্বরূপকে পাষাণ ও জগৎ বলিয়া স্থির করত নিশ্শি্ত 
থাকে । চিদাকাশই প্রকৃতপক্ষে সর্বত্র কেবল একই ভাবে শোভমান । ইহাতে 
সদীপ্রবাহ, চক্রবৎ পরিবর্তন বা কোন বস্তৃবিপর্যযয়ঘটন! কিছুই নাই ; সমস্তই 

চিদাকাশরূপে প্রকাশমান। যেমন সলিলগর্ভে জলের পৃথক অস্তিত্ব অসম্ভব, 
দপ এই চিদ্দাকাশে জগৎ ও প্রলয়াদির পৃথকভাবে থাকা সম্ভব নহে । অতএব 

গধ্যারোপ-দৃষ্টিতে দেখ। যাইবে, সর্বত্রই অনন্ত অসংখ্য ব্রন্মাড বিষ্তমান ' আর 
যাহা অপৰাদৃষ্টি, তাহাতে দৃষ্ট হইবে, একমাত্র সর্বময় শান্ত চৈতগ্ঘই সর্বস্থানে 
নিরাজমান। ই দৃষ্টিতে জগতের অস্তিত্ব কুত্রাপি নাই। যেরূপ মহাকাশের 

সাঁই ঘটাকশাদি মহাকাশের অভ্যন্তরে বিদ্যমান? তদিতর আর কোন 

গথক সত্তা উহার নাই, তদ্রপ এই সমগ্র বিশ্ব শন্তন্বরূপ হইলেও একমাব্র 
চিংসন্তাতেই সত্য হওয়া সপ্ভবপর | ২২-২৭ 

তেখষে! তুমি এখন স্বীয় জগতে প্রস্থান কর এবং স্বীয কল্পিত সমাধি 
শম করত শান্তিস্তখ উপভোগ করিতে থাক । আমার কল্পিত এই সমগ্র জগৎও 

এণণ পরমপদে লফ়প্রাপ্ত হউক । আমরাও অনন্ত ব্রক্গপদেই গমন কবি । ১৮ 

সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত । 

একনপ্ততিতম সর্গ 

বশিষ্ঠ বলিলেন; বিতু ব্রহ্ম! এই বলিয়। অখিল ব্রহ্গলোকবাসীদিগের সঙ্গে 

গণ্নাসনে বসিয়া একান্তে সমাধিমগ্ন হইলেন । তিনি প্রণবের শেষ অর্দমাব্রাত্বক 

নাদবিন্দুর শান্তনামধেয় অংশে নিজচিত্ত বিলীন করিয়া! বাসনীকে দমন 
কবিলেন। তাহার বাসন। শান্ত হইল। বাহাজ্ঞান অন্তধণন প্রাপ্ত হইল। 

তিনি চিত্রপুভ্তলিকাবৎ অটলভাবে অধিষ্ঠিত রহিলেন। সেই বাসনাদেবীও 

শান্ত আকাশময় হইয়। গলেন। পিতামহ এই প্রকারে সর্বসন্কল্পরহিত হইয়া 
শনৈঃ শনৈঃ যখন ক্গীণভাব পরিগ্রহ করিলেন, তখন আমি সর্বগামী অনন্ত 

চিদাকাশরূপে শোভা পাইতে লাগিলাম। দেখিলাম;-মুহর্তমধ্যেই তীয় 

মর্নকল্পনা৷ নিঃশেষিত হইতে লাগিল । পর্বতঃ সমুদ্র ও দ্বীপমালামণ্ডিত পৃথী 

ও পৃ্ীর তৃণাদি-উৎপাদিক1 শক্তি, সমস্তই শনৈঃ শনৈঃ লয় পাইতে লাগিল। 
সে ব্রহ্মা বিরাটদেহ ; পূ তাহার শরীরের একাংশ মাত্র। সুতরাং চৈতন্য 

অপগত হইলে দ্রেহীর দেহ ষেমন অবস্থাপন্ন হয়, বন্গার যখন চৈতন্য লপ্ত 



২৪২ বাশিষ্ঠ-মহারামাষ ণ 

হইল, তখন পৃর্থীও তদ্রপ চেতনা-বিরহিত ও জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া বিকৃতভাবে 

অবস্থিত হইল। হেমন্ত খতুর অবসান ঘটিলে তরুলতা প্রভৃতি ফেমন ্রীহীন 

হইয়া পড়ে, সেই পৃর্থীও তখন তদ্রপ বিগতশ্ী হইল। ১-৮ 

খন চৈতন্য বিলুপ্ত হয়ঃ তখন আমাদের অঙ্গ সকল যেরূপ বিরসভাব ধাঁৰণ 

করে, তদ্রপ সেই ব্রহ্মার যখন চৈতন্টঠ বিলুপ্ত হইতে লাগিলঃ তখন বস্থুমতীরও 

ুষ্ট্রীকতার স্চনা হইল। চতুদ্ধিকে নানাবিধ উৎপাত-উপ্রব প্রাদুভূতি হইল। 

মনুষ্যেরা পাপানলে দগ্ধ হইয়া নরকের পথে ধাবমান হইতে লাগিল; 

পৃথিবীতে চভিক্ষের বিকটমৃদ্তি প্রকট হইল। দস্থ্যতস্করেরা সহসা নানার 

উপদ্রব করিতে লাগিল । রাজন্যগণের অত্যাচার, রোগ, শোক ও দৈন্য 

দারিদ্রযাদি বিবিধ বিপত্তি দ্বার! বন্ধ! পরিপুণ হইয়া উঠিল। রমণীর। 

দুশ্তরিত্র। হইল। মানবেরা উচ্ছ-জালভাবে অকার্ধা-কুকার্ষ্যে প্রৰৃভ হইতে 

লাগিল। ধুলি ও নীহাঁরজালে পরিব্যাণ্ড হইয়া দিবসকর ধুসরবর্ণ ধারণ 

করিলেন । রোগ, শোক ও শীতাতপাদি কষ্ট ভোগ করিয়া-করিয়! লোৌকসকল 

মহাব্যাকুল হইয়া পড়িল। ৯-১২ 

অগ্রিকা্ জলগ্লাবন ও যুদ্ধ, এই সমস্ত ভীষণ ব্যাপারে গ্রাম-নগর-রাজ। 

উৎসন্ন হইতে বসিল। ষ্ট 'একেবারেই রহিত হইল। মানবগণ অন্কষ্টে 

হাহাকার করিয়। পাপকার্ষো লিপ্ত হইতে লাগিল। আকম্মিক বাত্যাদি নান। 

উৎপাতে পর্ধত, পত্তন, সকলই বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। কোথাও কোথা? 

কত লোক পুভ্রবিয়োগে ক্রন্দন করিতে লাগিলঃ কোথাও আনুষ্ঠানিক বৈদিক 

বিপ্রের আকম্মিক মৃত্যুতে কেহ বা অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল। কোন কোন 

স্থানে নর্বজনহিতকারী মুনিখষি প্রভৃতি সাধুবন্দের আকম্মিক অন্তদ্ধীনে জন" 

সাধারণ কাতরস্বরে রোদন করিতে লাগিল। বিষম জলাভাবে পড়িয়া মনুয়ের 

যত্রতত্র নির্ভয়ে কুপাদি খনন করিতে লাগিল। রাজা এবং প্রজাবৃন্দ কেহই 

জাঁতিবিচার না করিয়া যাহার তাহার কন্ঠার সহিত বিবাহবন্ধনে আবন্ধ হইতে 

লাগিলেন; সুতরাং তৎ্কালে কত স্থানে কত বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইতে লাগিল 

বিশুদ্ধ ত্রাঙ্গণের অস্তিত্ব বিলীনপ্রায় হইয়া গেল । মানবদিগের মধ্যে কেহ কেহ 

অন্ন বিক্রয় করিয়া জীবিকাধাপন করিতে লাগিল। কেহ কেহ চতুষ্গথারি 

স্থলে দেবপ্রতিম প্রসৃতি স্থাপন করত তদুপাঞ্জিত অর্থ দ্বারা জীবিকাপাত 

করিতে প্রবৃত্ব হইল। কামিনীবৃন্দ বেশ্তাবৃত্তি আশ্রয় পুর্বক জীবিকা যাপন 

করিতে লাগিল। লোকের জীবন, অতীব ক্লেশসঙ্কুল হইয়া উঠিল। প্রজজাবৃদ 

নিয়ত কেবল প্রুশই ভোগ করিতে লাগিল। নারীজাতির বুদ্ধি কেবল অধপ্দেঃ 

পথেই প্রবর্তিত হইল। যাহার জনসমাজের শ্রেষ্ঠপ্রভু বলিয়া আখ্যাও 
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তাহারা বিষম অত্যাচারী হুইয়া উঠিলেন। ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থানেই কেবল 

অধান্মিক লোক দেখা! যাইতে লাগিল। বেদাদি শাস্ত্র বর্জন পূর্বক লোক 
কেবল কুশিক্ষায় শিক্ষিত হইতে লাগিল। দুষ্ট ব্যক্তির] উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত 

হইল) সাধুৃন্দ অবনতির পথে পতিত হইতে লাগিলেন! রাজবৃন্দ অসাধু- 

রত্তি অবলম্বন করিলেন। পগ্ডিতগণ তাহাদের নিকট অবজ্ঞার পাত্র হইয়া 
শাড়াইলেন। পৃথিবীতে কেবল লোভ, দ্বেঘ, বিষয়ানুরাগ, ক্রোধ ও অজ্ঞান 

র্ধ পাইল। অনর্থে অনর্থে সর্বস্তল পুর্ণ হইয়া গেল । ১৩-১৯ 
তৎকালে যাবতীয় লোক স্বধন্ম বর্জন পূর্বক পরধর্ম্ে অন্ুরক্ত হইতে লাগিল । 

পাষও-সন্প্রদ্ধায় ব্রাহ্মণদিগের প্রতি উৎপাত-উপদ্রব ও অত্যাচার করিতে আরস্ত 

করিল। ভীষণপ্রক্কৃতি পামরগণ দুর্বলের প্রতি নিরস্তর পীড়ন করিতে লাগিল। 

দেব ও দ্বিজগণাধিষ্ঠিত গ্রামনগর মকলই দস্থ্যতস্কর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া উৎসন্ন- 

প্রায় হইম্া গেল। বিবেক-বুদ্ধিশৃন্ত মানবের আপাত-মনোরম কার্য্যসমূহে 

লিপ্ত হইয়। পরিণামে অশেষ যাতনা ভোগ করিতে লাগিল। প্রকৃতপক্ষে তখন 

লাক সকল অত্যন্ত অলন হ্ইয়া পড়িল; সকল প্রকার বিপত্তি আসিয়া! 

গহাদিগকে ঘিরিয়া ফলিল। পুর) গ্রাম, সমস্তই দগ্বীভূত হইয়া 
গেল। ষে নগর অব্যবহিত পুরে জনাকীর্ণ ছিল। তাহা অধুনা জনশূন্য হইয়া 
পড়িপ। আকাশের সর্বত্র সশবে ভন্মস্ত পময় বাত্যা বহিতে আরম্ভ করিল! 
হতভাগা প্রজাবৃন্দ বিপনন হুইয়া গগনভেদী হাহাকারম্বরে দিক্সকল মুখরিত 

করিতে লাগিল। অন্নাভাবে প্রায় সকলেই দস্থ্যবৃত্তি অবলম্বন করিল; তাহারা 

লোকদিগকে পীড়ন করিয়া নিজ নিজ উদর পুরণ করিতে লাগিল । ২০-২৪ 

সমস্ত দেশ নীরস ও শু্ষপ্রায় হইয়া পড়িল। বসস্তাদি খতুর শোভা সমৃদ্ধি 

আর কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হইল নাঁ। হেরাম। সেই ব্রন্ধা যখন বাহা চৈতন্য 
উপসংহার করত সমাধিনিষ্ঠ হইলেন, তখন: পৃথিবীতলে উল্লিখিত প্রকার 

অনর্থপরম্পরা ঘটিতে লাগিল । মহাপ্রলয় আসন্পপ্রায় হইল। সকলেই 

কালে আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষ। করিতে লাগিল। অনেকে মৃত্যুর কবলে 
কবলিত হইল । বিধাতা সলিলাংশ হহতে স্বীয় সন্বিৎ প্রত্যাহার করিয়া 
লইপেন ; সুতরাং সমুদ্র সকল অত্যন্ত ক্ষুন্ধ ও উদ্বেল হইয়া পড়িল। 

মহাসাগরের জলরাশি স্ফীত হইয়া বেলাভিযুখে প্রধাবিত হইল। সাগর- 
সকলের উত্তঙ্গ তরঙ্গমালা আন্দোলিত হইতে লাগিল। তাহারা উন্মত্তবৎ 
গর্জন করিতে করিতে তটস্থিত কাননরাজিন্ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিল। তাহাদের 

তরঙ্গরাজি তীরোপরি উখিত হইয়া আবর্তবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল। অসংখ্য 

উত্ত্গ তরঙ্গ উর্ধাতিমুখে উখিত হইয়া নতোমার্গ আক্রমণ পূর্বক বৃহৎ বৃহৎ 
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মেঘাকারে প্রতীধমান হইতে লাগিল। তরঙ্গসমুহের ঘোর গর্জন ও আবর্ত- 

সমূহের উচ্চধবনি গিরিগহ্বরে গিয়া! আহত হইতে লাগিল । স্থানে স্থানে মেঘ- 

জাল ঘন ঘন জলবিন্দু বর্ষণ করিতে করিতে পর্বতমালা সমাবৃত করিয়। 

ফোলল । মকর-কুস্তীরাদি দুর্দীস্ত জলজীবেরা বেগবিধুত তরঙ্গরাজির উপরি- 

ভাগে ষেন ঝারদর্পে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল! মকরাদি জলজন্তগণ যখন 

তরঙ্গমালার উপর দিয়া ভাসিয়! বেড়াইতে লাগিল, তখন বনমধ্যগত বিশাণ 

বনশ্রেণীর ন্যায় তাহাদিগকে দেখা যাইতে লাগল । ২৫-৩১ 

সিংহাধিষ্ঠিত গুহাভ্যন্তরে সাগরের জলপ্রবাহ প্রবিষ্ট হইল; টা 

ক্রুদ্ধ সিংহগণ গুহ হইতে নিক্ষান্ত হইয়া সম্মুখাগত জলজন্তসমূহের সাহত যু 
প্রবৃত্ত হইল। তরঙ্গবেগে কত শত রত্ররাজি গগনমার্গে উৎক্ষিপ হইয়া নক্ষত্র 

রাজিবত প্রতিভাত হইতে লাগিল । সমুদ্রগর্ভস্থ জলজীবেরও উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গ 

রাজির সঙ্গে সঙ্গে আকাশে উঠিয়া সম্মুখস্থ মেঘদলোপরি ক্রীড়া করিতে 
লাগিল। উচ্ছং্খল বঞ্ধাবাত্যা বহিল; সমুদ্রের তরঙ্গমালা পরস্পর আহত 

হইতে লাগিল; তাহাতে বিকট রব-সকল মুহুমু'ঃ সমুখিত হইতে লাগিল। 
গজবৃন্দ জলমগ্ন হইয়া বিখম তগ্জ-প্রহারে মগ্রোন্ুগ্ন হইতে লাগিল, আর মধ্য 

মধ্যে বিকট শব্দ দ্বার। দিকৃবিদিক্ মুখরিত করিতে লাগিল) বৃহৎ বৃহৎ 

ডা্দশ্রেণী প্রবল বাঘুবেগে অত্যুচ্চ আকাশমার্গে প্রধাবিত হইয়া কুর্য্যমণ্ণ 

ধৌত করিতে লাগিল। উচ্ছলিত সমুদ্রজলের প্রখর শোতে সন্নিহিত পর্বত- 
বৃন্দ চুর্ণবিচুর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। সাগরের উন্মস্ত জলপ্রবাহ গর্জন 

করিতে করিতে গিরিগুহামধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল । সাগর যেন স্বীয় 

তরঙ্গ-কর প্রসারিত করিয়া তটস্থিত গিব্িরাজি অপহরণ করিতে ল৷গিল: 

উত্তহগ তরঙ্গভঙ্গময় সমুদ্রজল-তীরস্থ কাননমধ্যে প্রবিষ্ট হইর। তত্রত্য দাবানল 
প্রশমিত করিয়! দিল! বোধ হইল, রাজগণ যেন শত্রনগর আক্রমণ পুব্বক 
শন্রসংহার করিল ৷ ৩২-৩৩ 

তরঙ্গ সকল গভীর গর্জন পুব্বক অন্বরমার্গে সমুখিত হইয়া নভশ্চরদিগের 

আলয়ুও আক্রমণ করিল। সেই সমস্ত তরঙ্গাঘাতে নভশ্চরেরা উৎপীড়িত 
হইয় স্ব স্ব বাসস্থান হইতে পলাইতে লাগিল। সমুদ্রের জলম্মোতে তীরস্থিত 
কাননাবলীর তরুলতাদি ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল এবং তরলমালার সঙ্গে আকাশে 

উঠিয়া আকাশকেও অরণ্যময় করিয়া তুলিল। উত্ত,ঞ-তরঙ্গরাজি আকাশকে 
সর্ধতোভাৰে আচ্ছন্ন করিয়া ধেলিল। মহাশব্দকারী তরঙজরাজি বায়ুর 

আঘাতে বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গন্তোম ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া নানাদিকে চালিত হইতে 

লাগিল। সমুদ্রতীরস্থ অসংখ্য গিরি গৈরিকাদি ধাতুর প্রভাপুজে তীরের 
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পুর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছিল? তাহাদের বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ড তরঙ্গাঘাতে 
জ্বগর্ভে পতিত হওয়ায় কত শত গভীর শব্দ সমুখিত হইতে লাগিল । ৩৭-৪২ 

মকরাদি জলজীবেরা ঘোরাবর্তে পড়িয়া! তরঙ্গতাড়নায় নানাদিকে নিক্ষিণ্ড 
£হতে লাগিল । পর্বত সকল তীর হইতে নিপতিত হইয়া অতল জলধিগর্ডে 

'শমগ্ন হইয়া গেল। জলমগ্ন পর্ধতরাজির গুহাগর্ভে অনবরত তরঙ্গসংঘষ হইতে 

ণাগিলঃ তাহাতে গুহামধ্য হইতে স্কটিকাদি শুভ্র মণিগণ বহির্থত হইয়া মেন 
পহাশু-মুখ সমুদ্রের দশনপংক্তির প্রভার ন্যায় পরিস্মুরিত হইতে লাগিণ। যে 
সমস্ত টশল জলমগ্ন হইয়া গেল, তাহাদের উচ্চ শুঙগ ও গুহাগর্ত আশ্রয় পুব্বক 
ওরঙ্গ-তাড়িত জলজীবগণ প্রকৃতিস্থ হহতে লাগিল । তীরসন্নিহিত সলিলপ্রবাহে 
যে সমস্ত বৃক্ষ পতিত হইলঃ সামুদ্রিক কচ্ছপকুল তাহাদের শাখাকুঞ্জগ্ডে লুকায়িত 
হইয়া অবস্থিতি করিতে পাগল । সাগরগর্ভে গিরিরাজি নিরস্তর পতিত 

ইহতে লাগিল। যমের মহিষ, ইন্দ্রের ্ীরাবঙ ও দিগগজগণ সেই পতনশবে 
ভাতব্রস্ত হহয়া উঠিল। জলপতিত মগ্সোন্সগ্ন শৈলরাজির উপরিভ।গে 
মতস্তের। ডিও হইয়। ক্রীড়া! করিতে আরন্ত করিল। কাননরাজি ছিন্নভিন্ন ও 

বপধ্যস্ত হ্হয়। গেল। তাহার মধে) মধ্যে সমুদ্রজল প্রবেশ করত ওত্তৎস্থ 
অত্/প্ত শীতল করিয়া তুলিল। সাগর-গর্ভে বাড়বাগ্নি সকল প্রজ্জলিত হইতে 
গাগণ। বন্তবৃক্ঘ-সযুহ সাগর-সলিলে পতিত হওয়ায় দাহাভাবে বনবহ্ছি প্রণমিত 
হহ্য়। গেল। জলমগ্ন শৈলের উপর উখিশ হইয়া জলহস্তিগণ অন্যান্ত জলহস্তীর 
সত যুদ্ধারস্ত করিল। সাগর যেন উত্তীল তরঙ্গভঙ্গিম৷ সহকারে নৃত্য করিতে 
পাগিল। বিশাল পব্ধতমালার অত্যুচ্চ শিখরে যে সমস্ত বনভূমি বিদ্যমান, 
জীবকুল তথায় গিয়া আশ্রয় লইতে লাগিল । ৪৩-৪৬ 

ডত্তুঙ্গ তরঙগশ্রেণী যেন পাতালতলগত অস্থরসমূহের ন্যায় উদ্তটভাবে ক্রীড়া 
কিতে প্রবৃত্ত হইল; তদনস্তর দিগতহস্তীরা সেই বিক্ষুব্ধ সাগরগর্ভে পতিত হইল 

এবং নিজ নিজ শুও উত্তোলন পুর্বক গগনভেদী বিশাল বৃংহণধ্বনি করিতে আরম্ত 

করিল। তাহাদের অতিগভীর চীৎকারশব্দে পাতালরূপ তালু বিদীর্ণ হইয়৷ গেল। 
'দগজেরা পৃথথীধারণরূপ কার্য পরিহার পুরঃসর সমুদ্রে পতিত হইল তখন 
পৃথিবীর স্ুমেরুপ্রসৃতিরূপ স্তম্তসকল উচ্চলিত হইয়া গেল। বস্থানচ্যুত পৃথী 
আশ অবগাঢ় হইল। চতুর্দিকু হইতে সাগর-প্রবাহ আপিয়া পৃথিবীর উপর 
ডাঁথত হইতে লাগিল। তৎকালে বন্ুমতী সাগরোপরি শৈবালবন্লীর ন্যায় ভাসিয়। 
খেড়াইতে 'লাগিলেন। তখন পুষ্করাবর্তাদি প্রলয়কালীন জলদজাল অগ্বরপথে 
গভীর গর্জন করিতে লাগিল। সেই সমস্ত গর্জনশব' সমস্তাৎ যখন প্রতিধ্বনিত 
ইইল, তখন আকাশপট যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। অগণিত ধুমকেতু আকাশ 
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হইতে আবন্তাকারে পতিত হইতে লাগিল। পতন সময়ে তাহাদিগকে যেন 

সিন্দুরাভ সর্পশ্রেণীবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কেবল ধূমকেতু নয়” 
উজ্জল শ্রিখাপটল বিস্তার করত আরও কত শত বিবিধ উৎপাত চারিদিক দ্ণ 

করিয়! আকাশ, দিক্ ও ভূতল হইতে আবিভূতি হইতে লাগিল। কেবল 

বিধাত। স্বীয় সঙ্কলপ বিসর্জন পুর্বক এই প্রকারে উপেক্ষা করিতে, তখন পৃথ। 
প্রস্ৃতি ভূতবৃন্দ ও অস্থরাদি প্রাণিগণ একান্ত বিক্ষোভিত হইয়া! পড়িল । চন্দ্র, 

সুর্য) বরুণ, ইন্দ্র অগ্নি ও যম উহাদের প্রভাপুঞ্জ ব্রহ্মধামে গমন পূর্বক ব্র্মার দেহ- 

সহ একীভাব প্রাপ্ত হইল। তখন চন্দ্রাদি দেবগণ পরস্পর কোলাহল করত 

পতিত হইতে লাগিলেন । ভয়াবহ ভূমিকম্প উপস্থিত হইল। তাহাতে তরু- 

রাজি কটকটধ্বনিসহকারে ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল। ভূকম্প তখন 

এমনই হইল যে? গিরিরাঁজি ভূতলে থাকিয়াও দোলাধিরোহণ জন্য আন্দোলন 

অনুভব করিতে লাগিল । কৈলাস, মেরু ও মন্দরাদি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পর্ববতবৃন্দও 

সে কম্পনে স্তানচাুত হইয়া গেল। রক্তবর্ণ পুষ্পস্তবকসমৃহ কল্সবৃক্ষম হইতে 

নধিত হইতে লাগিল । শৈল, সযুদ্রঃৎ নগর ও কাননাদি সকলই জীর্ণশীর্ণ এবং 
প্রথর উৎপাত বাত্যাভিহত জনপ্রাণীর কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়া! রুদ্রদেবের 
শয়ুনানল-পতিত ত্রিপুরাস্থরবৎ অনুভূত হইতে 'গিল। ৪৭-৫৬ 

একসপ্ততিতম সর্গ সমা | 

দ্বিসগ্তুতিতম সর্গ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! সেই বিরাটদেহ ব্রহ্মা যখন প্রাণবায়ু আকষণ 

করিতে লাগিলেনঃ তখন বাতস্বন্ধাবস্তিত বা গ্রহনক্ষব্রাদির ধারণ-স্থিতি বর্জন 

করিল । কারণ, প্রবহাদি বায়ুই বাতন্বন্ধাদিরূপে অবস্থিত এবং তাহাই ওঁ স্বয়ন্তুর 

প্রাণস্বরূপ ' এ প্রাণবায়ু যে সময় তিনি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন 

গ্রহনক্ষত্র গ্রভৃতিকে ধারণ করিতে সমর্থ হয়; এমন শক্তি কাহার? প্র তপক্ষে 

ব্রহ্মার প্রাণবাযু-_-সেই বাতস্কন্ধ ততকতৃক আকৃষ্যমাণ হইয়া তখন গ্রহনক্ষব্রাদির 

ধারণণক্তি বর্জন করত সমভাব প্রাপ্ত হইল এবং বিপর্যস্ত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল। 
ভীবণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে জ্বলন্ত অঙ্গাররাজি যেরূপ একবার উর্ধে উঠিয়। পুনরায় 

নিয়দিককে পড়িয়া যায়ঃ তব্রপ আকাশের নক্ষত্রগুলি নিরাধার হইয়া! বৃক্ষবিচ্যুত 
কুস্থমপুঞজের স্াস্ন ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল। শনৈঃ শনৈঃ পবনাধার 
প্রশান্ত হইল । তখন স্ুুকৃতরূপ ফলের ভোগস্থান--বিমানরাজি কর্দক্ষয়ে 
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ধথাসময়ে ভূপতিত হইতে লাগিল। ব্রহ্মার সঙ্কল্পরূপ ইন্ধনরাশি ক্ষয় প্রাপ্ত 

হুইল। তাহাতে খেচরবৃন্দের গতিরূপিণী প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা প্রশমিত হইয়া 
গেল। খেচরদ্িগের স্ব স্ব শক্তি যখন বিলুপ্ত হইল, তখন প্রলয়ের প্রভঞ্জনভরে 

হুলরাশির স্তায় আকাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিশেষে তাহার ভূপতিত হইতে 

লাগিল। সুমেকুর শৃ্গরাজি ইন্দ্রাদি দেববৃন্দের আবাস্ভূমি এবং স্বীয় কল্পতরু- 

বাজি সকলই ভূকম্পে বিকম্পিত হইয়! ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল ১-৮ 

শ্রীরামচন্ত্র বলিলেন,-হে ভগবন্! আপনার উপদেশের মর্ম ইহাই বুঝা 
গেল যে, ব্রঙ্গা চিতসক্কল্পময় মন:স্বরূপ হইয়াই ব্রহ্মাগুদেহে গ্রসিদ্ধি লাভ 

করিয়াছেন। পরন্ধ ইহাতে আমার অন্তরে একট! বড়ই সংশয় হইতেছে । 

মেই সংশয়ের বিষয় এই যে, 'এই তো ভূর্লোকাদি দৃষ্ট হইতেছে। ইহা কি এ 
চিৎসঙ্কল্লাত্মক চতুর্খের অঙ্গ? আমার বিবেচনা হয় যেঃ উহা তাহার অঙ্গ 

হওয়| অসম্ভব ; কারণ, তিনি অমুর্ত মানোামঘ ; আর এই যে ভূর্লোকাদি 
ইহ| হইল মুগ্তিবিশিষ্ট ; সুতরাং অযুত্তের অঙ্গ মৃষ্তিবিশিষ্ট হইতে পারে কি? 

তালঃ যদি তাহাই হয়ঃ তবে উহা তাহার কোন্ অঙ্গ? স্বর্গ, পাতাল ইত্যাদি 

সকল তদীয় কোন্ কোন্ অঙ্গমধ্যে পরিগণিত? আর কি প্রকারেই বা 
উহবারা সন্বল্পময় ব্রহ্ধার অঙ্গীভূত হইল? তিনি যদি বিরাটদেহেই শোভমান, 
5 তাহারই দ্রেহস্বরূপ এই ব্রক্ষাণ্ডের এক কোণে সতালোকে কি প্রকারে 

তিনি অবস্থান করিলেন? স্পঞ্ঠই বুঝা যাইতোছ ষযে। এই ব্রঙ্গা সক্ষল্পময় 

নিরাকার, আর এই দৃশ্য জগৎ আকৃতিসম্পন্ন । আমার এই ধারণ! আছে 

বলিয়াই এরূপ সংশষ জন্মিয়াছে । যদি ইহা আমার এই ধারণার বিপরীত অন্ত 

কোনরূপ হয়ঃ তৰে আপনি তাহা আমার নিকট বিশদরূপে ব্যক্ত করুন ।৯-১১ 

বশিষ্ঠ বলিলেন» সর্বাগ্রে ইহ। ন সং ন। অসৎ, কিছুই ছিল না) 

_ছিল কেবলমান্র সর্বব্যাপক চিংস্বরূপ পরমাকাশ। খী পরমাকাশই 

আপন আকাশভাবকে এই দৃপ্তাকারে ভাবনা করিলেন। তিনি চিন্ময়; 
হাই স্বকীয় স্বরূপ বিসর্জন না করিয়ীই চেতন হইলেন। হেরাম। সেই 

যে চেতন) তিনিই ক্রমে ক্রমে খনীভাব প্রাপ্ত হইয়। জীব ও মনোরূপে পরিণতি 

প্রাপ্ত হইলেন । এই প্রকারে সকলই যখন চিদাকাঁশে অভ্যাস নিবন্ধন আবিভূতি, 

তখন কিছুরই সাকারত্ব হওয়া সম্ভব নহে। সেই বিশুদ্ধ চিদাকাশ আজিও 

পূর্ববৎ শ্বশ্বপেই বিরাজ করিতেছেন এই পরিদৃষ্ঠমান প্রপঞ্চ উক্ত 
শান্তিময় চিদাকাশ হইতে সম্পূর্ণই অগ্চিন্ন। সেই যে অক্ষয় অব্যয় আকাশ; 
তাহাই সঙ্কল্পাত্মকরূপে অহস্তাবনা করিতে করিতে মনোরপ পরিগ্রহ করে। 
পরে “অহ'মিত্যাকারে ভাবিত হইয়! সেই সঙ্কল্পময় চিদাভাস নিরন্তর আকাশে 
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মাকাশাকারে থাকিয়াও শনৈঃ শনৈঃ এই অলীক জগতপ্রগঞ্চ অনুভব করিতে 
থাকে! সেই আকারদর্শন ভাবনার উৎকর্ষেই হইয়া থাকে । এই জন্য 

ই মাকারও সন্কল্পাতআক শন্ত ব্যতীত আর কিছুই নহে। ত্বসকাশে যেমন 

শন্তই সঙ্কল্লবলে নগরাকারে ভাবিত হয়, তদ্রপ সেই অনাদি চিদাকাশও 

আকাশে আকাশকেই দেহরূপে অনুভব করেন । চৈতন্য নির্মল্বরূপ ; তাই 

যাবৎ তাহার এরূপ ভাবনার স্থিতি, তাবৎ পর্য্যস্ত তিনি দেহাদি অনুভব 

করেন, আবার নিজ ইচ্ভীবশে ভাবনার অবসান করিয়া আপন! হইতেই বিলয় 

পাইক্া যান। তোমার যখন আমাদের ন্যার তত্বজ্ঞান জন্মিবে, তখন এ 
সংসার শন্ন্বরূপেই তোমার অগ্গভূত হইবে । ফল কথা? তাহা বুঝিতে পারিলে 

বাসনা শান্ত হইয়। যায় । তখন অহক্কার-পরিশন্ অদ্বৈত পরব্রহ্মই মোক্গাকারে 

অবশিষ্ট হইয়া থাকেন ! ১২-২২ 

হেরাম। এই প্রকারে বুঝিয়া দেখ, যিনি ব্রঙ্গাঃ তিনিই জগত; এই 

পঁকাঁরেই এ জগৎ পিরাটকার ব্রন্গার শরীর হইতেছে | সন্কল্পময় চিদাকাশের 

ভ্রম জগত এবং উহ্ই ব্রঙ্গাণ্ড নামে আখ্যাত ! সক্ষল্পময় যত কিছু পদার্থ 

দৃষ্ট হইতেছে এতৎসমন্তই সেই চিদাকাশমাত্র! এই চিদাকাশেই জগৎ) 
তুমি বা আমি কিছুরই অস্তিত্ব বিদ্যমান নাই । বস্তুতঃ নির্মল চিন্ময় আকাশ, 

তাহাতে জগতের অধিষ্ঠান কি প্রকার ? আর কি প্রকারে বা উহার উৎপন্তি? 

এ বিষধ়ে কাহাকে সহকারী হেতু বল! যাইতে পারে? অতএব ষাহাকে 

জগদাকারে দেখিতেছঃ 'াহ। মিথ্যা পদার্থ আর যাহার আতন্বাদ লইতেছ) 

যাহ! মুখরোচক হইতেছে এবং যাহা তুমি দেখিতে পাইতেছ।, তৎসমস্তই 

অলীক এবং শন্যমাত্র । বস্কতঃ একমাত্র চৈতন্তই আপন হইতে অজ্ঞ জন- 

সকাশে জগদাদিরপে প্রতিভাত হইতে থাকেন । বায়ুর যেরূপ স্পন্দাকারে 

অশ্নভূতিঃ তদ্রপ সেই আত্মারও দ্বেতরূপেই অনুভব । যদি দ্বৈতভাব পরিহার 

কর! যাঁষ) তাহ। হইলেই এই প্রপঞ্চকে যতকিঞ্চিৎ সত্য বলিয়া বর্ণন করা 
সম্ভব হয়। ঘ্বৈতৈর অবর্জনে-_দ্বৈভভাবের স্বীকারে এই সকলই অলীক 

অকিঞ্চিৎ। বস্ততঃ স্বচ্ছ নিরাময শুন্ঠ চিদাকাশই জগৎ বলিয়া জানিও | ২৩-১৯ 

হেরাম! যেমন আমি, তদ্রপ তুমিও ষথাষথ জ্ঞানে সং আর অধথা- 

জ্ঞানে অসৎ। অতএব এ সকল দেহাদির প্রতি মমতাশুন্য হইয়! তুমি 

অবস্তান করিতে গাঁক । তুমি বাসনাকে পরিষ্ঠার কর ; শান্তমনা হও ; অধৈর্য্যভাব 

দূরে ত্যাগ কর এবং মৌনী হইয়! যথালব্ধ অবস্ত্যকর্তব্য স্বীয় কার্ধ্য সম্পাদন 

করিতে থাক ৷ অথবা একেবারেই কর্ম করিও না। যদ্দি কর্ম কর) তবে 

যান্াতে আসক্তি না থাকেঃ তাহাই করিও । ধাহার আদি নাই, ধিনি নিত। 



নির্বাণ-প্রকরণ ২৪৭ 

জ্ঞানস্বরূপঃ এই সমস্ত দৃশ্তাকারে প্রতীয়মান হইতে তিনিই হইয়া থাকেন । 

তদ্বতীত দৃশ্ঠ পদার্থ বলিয়া অগ্য একট! দ্রব্ভেদ নাই। যখন সেই অনাদি 

অনন্ত নিত্য পদার্থের প্রকৃতস্বরূপ-জ্ঞান হয়ঃ তখনই ইহা! স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইয়। 

থাকে । নতুবা এই দৃষ্টপ্রপঞ্চ সতত হদয়ক্ষেত্রেই দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়। যায । 

বঙ্গস্বূপের ষে অজ্ঞান, তাহাই এই প্রপঞ্চবিস্তারের কারণ জানিবে । ৩ৎ-৩২ 

দ্বিসপ্ততিতম সর্দ সমাপ্ত । 

ত্রিসগ্ুতিতম সর্গ 

শ্রীরাম বলিলেনঃ_-ভগবন্ ! ভবৎসকাশে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়। আমি এখন 
ইহাই বুঝিলাম যে, বন্ধন, মুক্তি এবং জগত, এ সকল অলৎ নহে এবং 

ইঠাদিগকে সংও বল। যায় না। অধিকম্ত আত্মসন্তীর অঙ্গীকারে ইঠার। সং 

*ইয়া পড়ে এবং স্বত্ব সত্তা স্বীকার করিলে অনত হইয়। দাড়ার । যিনি সর্বাদি 

আত্মবস্তঃ তিনি অনির্বচনীয় ; ন। অস্ত, না! উদয়, কিডুই তাহার নাই । তথাচ 

হে তাপসগ্রবর ! পুনর্ধার আমার নিকট এ বিষ প্রকাশ করিয়া বলুন । 
শগবন্! আপনার উপদেশবাক্য সুধা সদৃশ ; উহা! পুনঃ পুনঃ শুনিয়াও আমি 
ত্াপ্তলাত করিতে পারিতেছি না । যতই শুনি, শুনিবার বাঁসন1 আর মিটে না। 
আম বুঝিয়াছি,_স্ৃষ্টিব্যাপারাদি সত্যাসত্য কিছুই নহে । তবে যাহ! সত্য, তাহা 
আমার বুঝা হইয়াছে । তথাচ স্ষষ্টির অনুভব কিরূপ, তাহা আরও একবার 
প্রকাশ করিয়া আমার অনুভূতিকে দুঢ়তর করিয়া! দিউন | ১-৪ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! এই যে কিছু দেশ-কাল-ক্রিরাদিময় চরাচরাত্মক 

দহজাত দৃষ্ট হইতেছে, এ সমুদাঁয়ের মহাধবংস- ব্রঙ্গ। বিষণ) মহেশ ও ইন্্র- 
চন্্রাদির চরম দশাবিপধ্যয়ই মহাগুলয নামে অভিহিত। এইরূপ মহাপ্রলয়ের 
পর পরিণামে যাহার অবস্থিতিঃ তাহাই শান্ত, স্বচ্ছঃ অজ, অনাদি ব্রক্গপদ | 
এই ব্রহ্মপদার্থ বাক্যাতীত। ইহার স্বরূপ কাহাকেও বুঝাইয়া দেওয়! কঠিন । 
সর্ধপর নিকট সুমেরু পর্ধত যেরূপ অতি শুক্র তন্রপ তাহার নিকটও 
এ শূ্তাকাশ অতি স্থল। ফলে তিনি আকাশাপেক্ষাও শূন্ত । ব্রসরেণু 
আমাদের বিবেচনায় পর্বতাপেক্ষা স্ুক্ পদার্থ; এইরূপে এই বৃহৎ ব্রহ্মাওডও 
তাহা অপেক্ষা সুন্্রতম । মহাপ্রপয় হইখ়| গেলে অনুভবরূপ আদ্য শান্ত 
মহান চিদাকাশ পরমাকাশে অধিষ্ঠান করেন । তিনি দিক ও কালাদি দ্বারা 
অপরিচ্ছিন্ন এবং সঙ্ষল্পবিরহিত। সেই অবস্থা অতীত জগতের একটা দৃঢ় 

৩২ 
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স্কার স্বপ্রবৎ তাঁহার যেন পরমাণুভাবে অনুভূত হয়। তিনি নিজ অভ্যন্তরে 

স্বগ্নবৎ ঁ অলীক পরমাণুভাবের পর্যালোচনা ও শব্দব্রদ্মের বিরাট চিদাকারার্থ 

চিন্তা করিতে থাকেন 1৫-১২। চিন্সয়তা বশতঃ এ চিৎস্বরূপই অন্তরে স্বকীয় চিদণু- 

ভাব পর্যযালোচন। কবেন। পরে তাদৃশ আলোচনার নৈরন্ত্য্ে তিনি ততকাণে 

্ষ্টাবৎ হইপ1 বিরাজ করিতে থাকেন । স্বগ্রাবস্তায় মানুষ যেরূপ আপনাকে 

নিজেই মুতাবস্তাঁয় দেখে, তদ্রপ এ অথুপ্রমাণ চৈতন্ত তখন আপনাতেই 

আপনি দরষ্টা হইয়। উঠেন। তিনি চিৎস্বরূপে এক হইলেও আপনাতে দি 
দর্শন করত আপনাতেই দ্রষ্ট। ৪ দৃশ্য এই উভগ্বরূপে তখন অবস্থান করিতে 

থাকেন। উল্ত চৈতগ্ঠ শন্যন্বরূপ-নিবাকার; তিনি স্বীয় অণুপ্রমাণ শরীর 

দর্শন করিতে করিতে অবশেষে দৃণ্ত।কাঁরে অভ্যুদিত হইয়। উঠেন। অপিচ, 
সেই ধে সুক্স দৃগ্ত দেহ। তাহার তিনি দ্রষ্ট পদেও উপবিষ্ট হন । ততপরে হিনি 

পন অখুগ্রমাণ নিঞ্জাকাবকে প্রকাশরূপে দর্শন করেন এবং স্বীয় অণুভবপ্রাভাবে 
অঙ্কুরিত বীজবং শনৈঃ শীনঃ স্দীতভার উপলব্ধি করিতে থাকেন 1£'তৎকাণে 

রূপ স্দীতান্থৃভূতির সঙ্গে সঙ্গেই দেশ) কাল, ক্রিয়। দ্রবা, দুষ্ট! ও দর্শন এাকাশ 
প্রাপ্ত হয় ন।; বাক্যাদি-ব্যবহারের অনাবির্ভাব বশতঃ এ দেশকালাদি তখন 

অনভিব্যক্তভাবে অবস্থিত থাকে | ১৩-১৮ 

অণুপরিমিত টতন্যের প্রকাশস্থানই দেশাখ্যায অভিভিত। এ দেশ 

ধখন প্রকাশ পায়ঃ সেই ক্ষণেৰ নাম কাল আর এ প্রকাশকে ক্রিয়। কহে। 

এী প্রকাশক্রিয়। দ্বার। মাহাৰ উপলব্ধি হয, তাহার নাম দ্রব্য; তী যে 

উপলব্ধি, উবাই দর্শন। এই প্রঞ্চাবে পরিচ্ছিন্ন ব। অনন্ত উচ্ছ,নভাথে 

ক্রমশঃ আকাশেই জসত) দেশকালাদি 'অভ্যদিত হইয। থাকে । যে ছিদ্র দ্বার। 

এ সুক্ম চৈতন্ঠরূপ জীবের প্রকাশ পরিণক্গিত হয়, সেই ছিদ্র শরীরবর্তী হইলে 

চক্ষুরাখ্যার অভিহিত হৃহয়া থাকে । এই প্রকারে ইন্দ্রিয্বপঞ্চকের আবির্ভাব 

ক্য়। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের বহু বিষয় ; সেই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে প্রথমে যেটির 

উদ্ভব হয়ঃ এবং যাৰ তাহার কোনরূপ নামনিকুক্তি ন| হয় তাবৎ তাঠ। 

তন্মাব্রনামেই পরিচিত থাকে । এ অনাখ্য বিষয় আকাশাকার-_অতীএ 

সপ্ন 1 এইরূপে এ চিদণুর প্রকাশরূপ আকাশই ক্রমে ক্রমে ঘনীভাব প্রাপ্ত 
হইয়। পুষ্টদেহ হয় । সেই দেহই আতিবাহিক বলিয়া জানিবে। উহ। বূপাদির 

অনেষণ করিতে করিতে উন্দত্রিয়পঞ্চকের অনুভব করিতে থাকে । উল্ঞ 
চিদণু এই প্রকারে ক্রমশঃ দৃশ্য পন্ধদি বিষয়ের পুনঃপুনঃ উপলব্ধি কবি: 
করিতে পরিপুক্ট হয়। সেই পরিপুষ্ট দশাই গৃহীত বিষয়সমূহের ম্মরণদশাদ 

জ্ঞান ব। চিত্ত নামে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । নিশ্চায়ক অবস্থাকে বুদ্ধি কঠে 



নিব্বাণ-প্রক পণ ২৫১ 

এবং সঞ্কপ্র-বিকর্পদশায় উঠাই মনোনামে নির্দিষ্ট হয় । ততৎ্পরে শ্রী মন যখন 

অহঙ্কারপদে আরূঢ় হয়ঃ তখন সে নিজ হইতেই আপন দেশ-কাল-কৃত পরিচ্ছিন্ 
শাব ধারণ করিয়। লব । প্রথমে যখন এ চিদথুর শবাদি বিষয়জ্ঞান অভ্যুদিত 

হয়) পরবত্তী জ্ঞানকালে অতীতকাল তখন পূর্ব-নামেই নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । 
£ চিরদধু এইরপে ক্রমে ক্রমে দিকৃসমূহের নাম নিরূপণ করিয়া লয়েন। উনি 
মাকাশবৎ নিম্মল হইলেও আপনিই দেশ, কাল, ক্রিক্সা, দ্রব্য ও শব্ধার্থজ্ঞাীন 

গপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন । এ চিদণু আকাশম্বরূপ ; উনি আপন গগন 
্ৰূপেই উল্লিখিত প্রকার উপলব্ধি করিতে করিতে আতিবাহিক শরীরে পরিণত 
ন। আতিবাহিক শরীরদশার় উনি বহুকাল চিস্তা করিতে থাকেন; 
“সই বহু চিন্তার ফলেই অবশেষে আপনাকে আঁধিভৌতিক বলিয়। স্থির 
কারয়া লয়েন। ২৫-৩১ 

এই প্রকারে এখন 'াবিয়! দেখ, নিম্মল গগনে গগনই এইবপ বিভ্রমের 
টি করিয়াছে; ফলে এ বিন্রম মরীচিকায় সলিলবৎ নিতীত্তই অলীক 
৭, অপ পদার্থ । ততপরে 'গ 'আকাশময় চিদণু শ্বীয় শরীরের কোথাও মস্তক," 
“কাগাও পদ এবং কোথা? বা বক্ষ কল্পনা করে। এই প্রকারে সমস্ত 
অবনবকল্পনার পর ভাব, অভাব, আদান, উৎসর্গ, এই সকল ভেদজ্ঞানের 
মাধারভূত দেশকালাদি-নিয়ন্ত্রিত পুষ্টাকার কল্পনাবলে স্থির করিয়া লয়। ক্রমে 
চার এ আকার ইন্জিত্বগ্রামে পরিচালিত হইয়া বিষয়াভিমুখে ধাবিত হয় । পরে 
দ চিদণু আত্মকল্পিত করপদাদিধুক্ত আকার দর্শন করে। এই প্রকারে সে ব্রহ্ধা। 
'পষ্ ও মহেশ্বর হয; ওদিকে কৃমিকীটও হইয়! থাকে । ফলে আবার কিছুই হয় 

শা) যেমনঃ তেমনই থাকিয়া যায় 3 শন্টে শূন্ঠ-_জ্ঞানে জ্ঞান অবস্থিতি করে। 

বাষ্টিভূত কল্পিত চিদণুর সমষ্টিভূত চিদণু-রন্মা ; তিনি ব্যষ্টিভূত শরীরের আধার- 
ধরূপ এবং ব্রিভূবনরূপ লতার বীজভূত। মুক্তিদ্বাঁরে স্থৃষ্টি অর্গল তৎকতৃঁকই প্রদত্ত 
। এই সংসাররূপ জলধারাঁর পক্ষে তিনিই মেঘন্বরূপ ৷ ৩২-৩৯ 

তিনিই সর্বকশ্খোর মূল, কাল-ক্রিঘ়াদির নেতা এবং সমুদায়েরই আদি পুরুষ । 
শি প্রকৃতপক্ষে অনুৎপন্নই, তথাঁচ উৎপন্ন বলিয়াই উপলব্ধ হন। তাহার 
কোন ভৌতিক শরীর নাই, দেহে অস্থিসঞ্চর নাই । কেহ যে তীহাকে মুষ্টগ্রাহ 
করবে, তাহা অসম্ভব । নিদ্রিত ব্যক্তি ম্বপ্নে যেরূপ মেঘের, সমুদ্রের সিংহাদির 
গজ্জন শ্রবণ পুর্ব্বক উত্তেজিত হইয়া উঠিলেও বস্তৃতঃ নীরবেই অবস্থিতি করিতে 
এাকেঃ তদ্ধরপ তিনি যদিও বিরাটদেহ। তথষ্চ আপন নিশ্রপঞ্চ গুক্ম শরীরেই 
নিরন্তর বিরাজ করেন। স্বপ্নে যে সমস্ত যোছু পুরুষ দৃষ্ট হয়, জাগরিতাবস্থায় 
তাহাদের কোলাহল স্থৃতিপটে উদ্দিত হওয়ায় তাহা যেরূপ অসৎ বোধ হয় ন! 



৮৫২ বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ 

এবং দৎ বলিয়াও প্রতভীত হইতে পারে না, তদ্রপ এই জগৎপ্রপঞ্চ তৎসকাশে 

সৎ বা অসৎ কিছুই নহে। তাঁহার বিরাঁট শরীরের পরিমাণ বহু লক্ষ যোজন 

এবং তাহার রোমকুপমধ্যেই এই ত্রিজগণ্ড সংস্থিত ; তথাচ প্রক্কৃত দৃষ্টিতে তিনি 
পরমাণুমধ্যেও বিরাঁজিত । সকল কুলাচলরূপ গুণ-রাজি-বদ্ধ জগদ্বৃন্দই তাহার 

স্বরূপ ; তথাচ তিনি এতই স্থক্ম যেঃ যাহা বটবীজপ্রমাণ সুক্ষ ছিদ্রঃ তাহাও 

পূর্ণ করিতে পারেন ন|। তিনি শত শত কোটি জগদাকারে বিস্তৃত রহিষ্াছেন, 

তথাচ তাহার ষে অগুপ্রমাণতা--তাহাই সমভাবে বিদ্যমান আছে । ফল কথা, 
সপ্নৃষ্ট পর্বতখৎ তিনি যে কোন কোন স্থান পরিব্যাপ্ত করিয়াই অবস্থিত, তাহাও 
নহেন। তিনিই স্বয়স্তু নামে অভিহিত; তিনি বিরাট-আখ্যায় আখ্যাত। 

তিনিই ব্রঙ্গাগরূগী বপিয়া কীন্তিত হইয়া থাকেন। অথচ বস্ত্রগতা। বুঝ। 

যাইবে-তিনি নির্শীল গগনময় । তিনিই রুদ্রঃ তিনিই সনাতন ৷ ইন্দ্র, 
উপেন্ত্র, বায়ু ও বারিধি ইত্যাদি তাহারই নাম জানিবে। ৪০-৪৮ 

প্রথমে তিনি অণুপরিমিত স্থ্দ চৈতন্তঃ পরে তিনি তেজোষয় চিত্তস্বরূপ ৷ 

তশ্পরে তিনি বিরাট দেহ ধারণ করিয়! “এই ত্রক্ষাগুমগুলই আমি” এইরূপ উপলনি। 

করেন । তিনি ম্পন্দলঙ্কল্পে স্পন্দান্ভব করিয়া থাকেন। তীহার অনুভূতিলর 
স্পন্দ পবন নামে নির্দিষ্ট ইয়া ক্রমে ক্রমে বাতস্কন্ধাদি সপ্তবিধ বায়ুচক্রাকারে 

অবস্থিত আছে । এ বাতস্ন্ধকেই তাহার প্রাণ ও আপন বায়ুর স্পন্দ বলা যায়। 

তিনি সঙ্কল্পগুণে প্রথমেই উহা স্পন্দাকারে উপলব্ধি করেন । বালকের যেরূপ 

পিশাচকক্পনা, তদ্রপ তাহার মনে মিথ্যা তেজঃকণার কল্পন। হয়। সেই কল্সিত 

তেজঃকগাই এঁ গগনস্থ্ সুরয্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্করাজি । ৪৯-৫২। তাহার 

জঠরকোটর হইতে প্রাণাপান বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহারই গণতাগতিরূপ দোলা 

এ বাতস্বন্ধ। জগংই তাহার স্থবিশাল বক্ষঃস্থল। প্রতি জীবগত বাসনাগুণে 

যে পৃথক্ পৃথক্ ব্যঙ্টিভূত দেহ স্থষ্ট হইয়াছে এবং আপ্রলয় যাহা! হইয়া আদিতেছে। 

তিনিই এততসমস্তের আগ্ বীজ । তিনিই যাবতীয় ব্যষ্টি-জীবের বাসন] ; এই 
জন্য তাহ হইতেই নিম্মল বাসনাময় ব্যষ্টিশরীরের উদ্ভব এবং তাহারই অভ্যন্তরে 

অবস্থিতি । তিনি আদিবীজ ?তাহাঁর চৈতন্য আদ্দিবীজেও যেরূপ ছিল» এখনও 

প্রত্যেক জীবে তদ্রপ বর্তমান। সেই দেব হিরণযগর্ভ ; তাহার ইষ্ট চৈতন 

সর্বত্রই সমভাবে বিরাজমান | তাহার কফ-_চন্ত্র, পিত্ব-_ন্ুর্য্য) বাযু--শরীর- 

পবন ? গ্রহনক্ষব্র-_নি্ঠীবনবিন্দুঃ পর্বতশ্রেণী--অস্থি, মেঘজাল- মেদোমাংস, 

্রঙ্গাগকটাহের উর্ধভাগ-_মন্তক এবং*-অধোগত কপাল তাহার চরণ । দুরে 

অতিদূরে_আমাদের নয়নের অগোচরে এই ত্রক্াণ্ডের আবরণ সংস্থিত; 
সেই আবরণই তাহার শরীরের চক । ৫৩৫৮ 



[নব্বাণ-প্রক রণ ২৫৩ 

হে রামচন্দ্র ! এই জগত এ বিরাটাকার ব্রহ্গারই কল্পনীময় শরীর জানিবে | 

অতএব কি আকাশ, কি পব্বতঃ কি সমুদ্র; কি পৃ্থীতল সমস্তই বিশদাকর এবং 
শান্ত শিব | ৫৯ 

ব্রিসগ্ততিতম সগ সমাপ্ত । 

চতুঃসগ্তাতিতম সর্গ 

ৰশিষ্ঠ বলিলেন/_হে রামচন্্র ! ব্রঙ্গার কল্পনায় সেই পাষাণমধ্যে যে জগৎ 
প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, সেই জগৎম্বরূপ ব্রহ্গশরীরের অবধব-সংস্থানের ব্যবস্থা- 

বৈশিষ্ট্য কিরূপ তাহা এখন সবিস্তীর বঙ্গিতেছিঃ শ্রবণ কর। যাহা পরম 

চদাকাশাখ্যায় আখ্যাতঃ তাহাই সেই বিরাট ব্রহ্মার শরার । এ শরীরের আদি 

নাই, মধ্য নাই, শেষ নাই, কিছুই নাই । এই যে জগদাকার শরীর) ইহা তাহার 

চিদাকাশ-দেহ-সকাশে অতীব তুচ্ছ। স্বীয় কল্পনা জন্য ব্রহ্মা-শরীরের বহির্দেশে 
এ ব্রঙ্গ।ই স্ষপ্পশৃন্ঠ ভাবে সাক্গী চিদাকাশরূপে অবস্থান করত নিজ কর্পনাত্মক 

রাড দর্শন করেন তিনি প্রথমে তৈজসাকার পরিগ্রহ পূর্বক পরিপুষ্ট হন, 
পৰে নিজ সঙ্কল্পময় তৈজসাগকে বিহঙ্গডিম্ববৎ দ্বিধাভিন্ন করিয়। দেন । ১-৪ 

এ অগ্ডের এক আকাশময় অংশকে তিনি উদ্ধভাগ এবং নিশ্ঈগত পুথিবীরূপ 

ংশকে অধোভাগ বলিয়। কল্পনা করেন। এ উদ্ধাধঃ দুই অংশই তাহার 
্বন্বরূপ । উক্ত অংশয়ের মধ্যে উদ্ধভাগই তাহার মস্তক এবং অধোভাগই 
তাহার পাদ । যে অংশ মধ্যস্থিত, তাহ] এ ব্রহ্মার নিতম্ব । উদ্ধাধোভাগের ষে 
মধ্যভাগঃ লোকে তাহা অনস্ত বিস্তৃত শ্তামল গগনাকারে দর্শন করে । স্বর্গই 
ক্ষার তালুদেশ, শোণিতবিন্দু নক্ষব্রজাল এবং দেব-দানব-নর তদীয় দেহগত 

খুদ্ধি ও প্রাণবাযুর ক্ষুদ্র বৃত্তি। ভূত, প্রেত ও পিশাচগণ তাহার শরীরমধ্যস্থ 

কমকুল। চন্দ্র ও কুর্যালোক প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সকল উহার দেহের ছিদ্র- 
সমষ্টি। ত্রঙ্গাণ্ডের অধোগত খণ্ডের যে তলদেশ, তাহা উহার পাদতল। বসুম্ধরার 
অধঃস্থিত ষে পাতালকোটর, তাহা উহার জানুসন্ধি। জলগতি চঞ্চল সাগর ও 
দ্বপরূপ কাকঞ্ধীদাম-জড়িত ভূমগডল তাহার শরীরমধ্যস্থ জঘন ও নিতন্ববিস্ব । 
ককলনাদিনী নদীসকল তাহার দেহাভ্যন্তরবর্তিনী শিরাসম্ততি। সেই সমস্ত 
পদীর জলই এ শিরাসমূহের মধ্যগত রস। ন্জমুদ্বীপ ব্রহ্মার হৃংকমল, সুমেরু সে 
পদ্মোর কণিকা? শৃন্ দিঙ নিচয় উহার জঠর, পর্বতরাজি তদীয় দেহমধ্যগত যর 
প্লীহা প্রভৃতি । এী যে কোমল জলদমণ্ডল, উহ্বাই -তাহার মেদোমাংস, চক্র 
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এবং স্্ধ্য এই ছুইটি উহার নেত্রধুগল, ব্রহ্গলোক উহার মুখঃ সৌমরস-_-শুক্ত 
হিমাচল-_শ্রেম্ম।॥ অগ্সিলোক এবং বাড়বাগ্রি-পিত্তরাশিঃ আবহ-নিবহাদি নে 
সমস্ত মহাবাঘু বাতস্কদ্ধ আখ্যায় আখ্যাত, উহার। তাহার হৃদযগত প্রাণাপান|দি 

বায়ু 1৫-১৫ 

কল্প তরু-বন, অন্ত কানন, উপবন ও সপীস্কপাদি তির্য্যকৃগণ তাহার শরীরে 

লোমরাজি, উদ্ধগত নিখিল ব্রক্মাগ্ডমণ্ডল তাহার প্রকাও মুণ্ড। ব্রহ্গাণ্ডের উদ্খণ্ড 
হইতে নিঃস্থত যে প্রদীপ্ত জ্যোতি, তাহাই তাহার মন্তকশিখ। | ইনি স্বধংই মন; 
তাই ইহার আর অন্য মনঃকল্পনা নাই। ইনিই কল্পিত মন ; এই মনই যাঁবতীম 

বিষয়ের ভোক্তা | আত্ম! কোন স্ুলে কিছুরই ভোক্তা নহেন। ইনি স্বয়ঃ 

ইন্দ্রিয়বর্গ ; তদভিন্ন অন্ত ইন্জিয় উহার নাই। ইন্দিয্গ্রাম তাহারই কল্পন। ; মন 
ও ইন্জ্রির একই কথ1। অব্রব-অবর়বীর ন্যায় মনে ইন্দ্রিয় প্রভেদ কিড়ই নাই । 

স্বপ্নেও দৃষ্ট হয়, একমাত্র মনই ইন্ত্রিবগ্রামের কন্ম করিয়া থাকে । স্বগ্লাবস্থাম 

বাহ্ক্রিয়সমূহ নিহ্রভাবে অবস্থান করে। তখন একমাত্র মনই ইন্ট্িণ- 

গ্রামের আকার ধারণ পৃব্বক কল্সিতবস্থ দর্শন করে । জাগত্তিক যাবতীরন লোক 
কার্ধাই তাহার ক্রিঘা; তদদাঘ সঙ্কল্পই সকল পুকনের বেশে সব্ববিধ কম্ম সম্পাদন 

করিতেছে । পরন্ধ আমাদের জন্মমৃত্যতে তাহার জন্সমৃত্যু নাই । জীবনসমপ্সিভূত 
বহ্মাণ্ডের যে জন্মমৃত্যু? তাহাই তাহার জন্মমৃ$) নামে নিদ্দিষ্ট। তদ্ভিম্ন জনন- 
মরণান্তর তাহার আর নাই। কারণ, এই যে জীবসমষ্টিরূপ এরঙ্গাণ্ড) ইহা 
আমাদের সেই সক্বরম্বরূপ ব্রহ্ম। বৈ আর কেহই নহেন। তদীয সত্তাযোগেই 

ব্হ্মাণ্ডের সত্ত1, আর তাহার মরণেই ব্রন্গাণ্ডের মৃত) বায়ু ও বামবীদণ স্গান্দেব 

সত্তা যেরূপ অভিন্ন, এই ব্রদ্ধাণ্ড ও ব্রহ্মার সত্তাও তদ'প পুথক নহে-_-একই ! 

বহ্মা্ড ও বিরাট ব্রঞ্ধায় পার্বক্য নাই । (সই বিরাট এই ব্রঙ্গাণ্ড। ব্রহ্মা 
ব্রহ্মা ও বিরাট এই শব্দত্রয় একার্থবাচক। যাহা বিশুদ্ধ চিদাকাঁশ, তাহারহ 

উহ। সঙ্কল্পমাত্র ।১৬-২৫ 

শ্রীরাম কহিলেন।_-বুঝিলামঃ সেই বিরাট ব্রন্গ। সঙ্ষল্পস্বরূপ হইয়াও সন্ধন্পের 

বশেই সাকার হইতে সমর্থ হইয়া থাকেন। পরন্ত তিনি স্বীয় শরীরমধো 
ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিলেন কি প্রকারে? এই বিষয়টি আমি এখনও স্থির 
করিতে পারি নাই। ইহা আর একবার আমার নিকট বিশদরূপে বর্ন 

করুন । ২৬ 

বশিষ্ঠ কহিলেন,_হে রাম! ধ্যানাবস্থায় তৃমি যেরূপ স্বীষ এরীরমধে। 

অবস্থিত হওঃ আমাদের সেই যিনি সঙ্কপ্পরূপী পিতামহ) তিনিও তদ্রুপ শরীরা- 

ভ্যন্তরেই বিরাজ করেন । যাহাদের বিবেক আছে, তাহার স্পষ্টই অনুভব 



নির্বাণ-প্রক রণ ২৫৫ 

র্ব। দর্শন করেন যে, দেহাভ্যন্তরে এ দেহের প্রতিবিষ্ববং আর একটা দেহ 
গবস্তিত আছে । সেই দেহকে আতিবাহিক দেহ কহে। স্থতরাং বুঝিয়। দেখ, 

5ামও যখন স্বীয় শরীরাভ্যন্তরে অবস্থান করিতে পার, তখন অন্মদীয় পিতামহ 

দেই সন্ষল্পময় ব্রহ্গ। নিজ শরীরমধ্যে থাকিতে না পারিবেন কেন? স্থাবর 

গ্ব স্বীপ়্ বীজ--শরীরমধে) থাকিতে পারে, আর ব্রহ্গা তাহার কল্পনা্মক 

.৮$ন-শরীরে থাকিবেনঃ ইহ। আর বিচিত্র কি? ব্রক্ষাগডাকারে ব্রঙ্গা সাকার 

এব গগনাকারে নিরাকার, যাহাই হউন» অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই তিনি 
শাভমান । তিনি বিরাট বঙ্গাগাকারে বাহিরে এবং “ভুমি” “আমি” ইত্যাদি 
11টি সমষ্টি ভৌতিকাকারে অন্তরে 1২৭-৩১ 

তিনি আন্মস্ববপে আত্মারাম। কাষ্ঠটবৎ মোনী এবং প্রস্তরবৎ জড়াকারে 

/%৩ 1 এই প্রকাৰে কেবল যে প্রঙ্গারই অবস্থানঃ তাহ। নহে ; যিনিই তত্বজ্ঞঃ 
*শিহ এই ভাবে অবস্থিতি করেন । তত্বঙ্ঞ বড়ই অপরাধসহিঞ্ ; কেহ তাহাকে 

'পন করত ছাড়িঘ। দিলেও তিনি কাষ্ঠপুভ্তলিকীবৎ নিশ্চেষ্টভাবেই অবস্থিত 

“কন; তাহাতে তাহার কিছুম!র রোষধসঞ্চার হয না । কেহ ষাঁদ তাহাকে 

দ্ধ করে বা তাহার অঙ্গ কন্তন করির। দেয়, তথাচ তিনি যেমন- তেমনই ভাবে 

'বরাজ্মান গাকেন। নান। কম্মে জড়িত গাকিলেও অন্তরে তিনি প্রস্তরবং 

গ?ল অচলভাবেই অবস্থান করেন । হয, রোষ বাঁ বিষাদ কোন কিছুতেই 

ওঠার কিছুমাত্র ধিক্কৃতি ঘটে ন। ।৩৯-৩৩ 

চত্ঃসপ্ততিতম সর্দ সমাপ্ত 

পঞ্চনণ্তুতিতম সর্গ 

ধশিষ্ট ধলিপেন, রামচন্দ্র! তদনভ্তর ব্রঙ্গ! ধ্যাননিষ্ঠ হইলেন। আমি 
'পপামের সম্মুখে থাকিষ়। ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলাম | দ্েখিলাম-__ 
/*৮।গেগ হইতে মধ্যান্ন-স্থ্য্যবৎ অপর এক প্রথর হুর্ধ্য সমুদিত হইতেছেন | মনে 
ইহ৭--ধেন দিগদাহ উপস্থিত, ষেন পর্বতকাননে অগ্নিসংযোগ ঘটিয়াছেঃ যেন 
এ.গ্রলোক গগনমার্গে আসিয়াছে» কিংব। যেন সাগরবক্ষে বাঁড়বাগ্রি গ্রজ্বল্ত 

২খা?ছ ! তদনন্তর আরও দৃষ্ট হইল-__নৈখ। তকোণে আরও একটা হৃর্ষ্যের 
গঙুদধ হইতেছে । ক্রমে ক্রমে দক্ষিণেঃ অগ্নিকোণে, পূর্বদিকে, ঈশানকোণে 

£০রাদকেঃ বায়ুকোণেঃ পশ্চিমদিকে, এইরূপে সর্বদিকেই স্্ষ্যোদয় দর্শন করিয়া 
নাগ পর নাই বিস্মররসে পরিপ্নীত হইতে লাগিলাম | ১-৫ 
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তৎপরে এই সমস্ত ছুর্দেবের বিষয় আলোচন। করিতেছি, ইত্যাবসরে সাগর 

হইতে বড়বাগ্সিবৎ ভূতল হইতে আরও একটা ভাস্করের উদয় হইল। পরে 

দিজ্মগুলের অন্তরাল হইতেও উল্লিখিত কৃর্যযসমূহের প্রতিবিষ্ববৎ আরও তিনটি 

সর্য্যের উদঘ্ব দর্শন করিলাম | সমস্ত সুর্য্ের মধ্যস্থলে যে তিনটি সূর্য দৃষ্ট হুইল, 
এ ৃর্য্যত্রয় ব্রক্ম।) বিষণ শিব-_-এই দেবত্রধাত্মক রুদ্রেরই আকৃতি বলিয়। স্থির 

করিলাম । সেই সুর্য।সমষ্টিন্বরূপ রুদ্রাবয়বের তিনটি চক্ষু দেদীপ্যমান। উহ| 

দ্বাদশ ক্ূর্যারূপে বিগ্যতিত হইতে লাগিল । দাবাগ্রিতে যেরূপ শুষ্ক বন দগ্ধ 

হই যায়ঃ তদপ যেন দ্বাদশ কৃর্য্য সমুদিত হইয। চতুদ্দিকৃ দগ্ধ করিতে লাগিল। 

ব্রহ্ম গের যাবতীয় রসাংশ শুষ্ক হইয়! গেল! দারুণ গ্রীষ্মতাপ উপস্থিত হইল। 
নাই অগ্রি-নাই আধার, তথাচ হঠাৎ অগ্রিপাহ হইতে লাগিল । সেই অগ্নিদাহবং 

কুর্যযকরনিকর-তাপে আমার সর্ধাঙ্গ সন্তপ্ত হইলে বোধ হইলঃ যেন দাবানলেই 
দগ্ধ হইতে লাগিলাম । পরে সেই স্থান ত্যাগ করিষু। সবেগে উর্দাকাশে উখিত 

হইলাম । আকাশের অভ্যুদ্ধে উথিত হইরা দেখিলাম--প্রচণ্ডকর দ্বাদশ সূর্য 
দশদিকে উদিত হইয়া অসহ্থ কঠোর তাপ বিস্তার করিতেছেন । আকাশগ্ক 

নক্ষত্রপুঞ্জও দিগ্াগুলবিস্পী অগ্নিশিখার ্ঠাষ পিশ্তীভূতভাবে যেন প্রজ্বলিত হই 
উঠিল ।৬-১২ 

সপ্ত সাগর ঘোর গর্জন করিতে লাগিল । ষাবতীয় ব্রন্মাণ্ড ও সমগ্র পুর-নগর 

যেন শিখ।-সমালীঢ় অঙ্গারস্তপে আকীর্ণ হইয়। গেল। অগ্থিজ্বালাবৎ রক্তাক্ত 

পটবিস্তারে দিজ্বগুল সিন্দরলিপ্তবৎ প্রতিভাত হইল ৷ দ্িক্পতিদিগের প্রজ্বলিত 

বাসভবনে বিছ্যুতৎসকল পটবং প্রকাশ পাইতে লাগিল। চটচটাশব্দে গৃহসমূহ 
বহ্নিদাহে দগ্ধ হইতে লাগিল ৷ ভূতলোখিত শিলাসম দণ্ডাশ্রমান ধূমন্তোমে নিখিল 
জগদ্ভবন যেন অসংখ্য কাচন্তস্ত দ্বারা বিষ্যোতিত হইল । দহ্ামান জীবকুলের 

গগনতেদী গভীর চীতকারে চারিদিক ভীবণতার পর্যবসিত হইল । দগ্ধদেহ 

প্রাণিনকল চতুদ্দিক হইতে পতিত হইতে লাগিল । দগ্ধাবস্থায় গৃহঃ বৃক্ষ ও 

প্রস্তরাদির পতনে তদধোবত্তী পদার্থদকল চটচটারবে স্ফুটিত হইতে লাগিল । যে 
দিকেই নেত্রপাত করি দেখি--িবল দহামান*বারিস্োতই প্রধাবিত হইতেছে । 

দেখিলীম-_উদ্ধাগগন হইতে নক্ষত্রপুঞ্জ শ্থলিত হইতেছে ; তাহাদের পতনাথাতে 

ধরাপৃষ্ঠের রত্ররাজি চুর্ণবিচুণণ হইব। মাইতেছে। সমস্তাৎ রাশি রাশি মৃত জীব পড়ি 
রহিয়াছে । তাহাদের শরীর-সমূহ চটচটা শবে অগ্রিদহে দগ্ধ হইয়া! যাইতেছে । 

মৃতশরীরের পৃতিগন্ধে তন্তৎস্থান বাসের অনুপযুক্ত হইয়া! উঠিয়াছে। মহাসাগরের 

জলরাশি পর্যন্ত উত্তপ্ত হইঘ। টগবগ শবে ফুটিতেছে। দেখিলাম-+তাপতণ্ত 

জলদীবের। ছটফট করিঘ। নিজ্জাঁবপ্রাষ পড়িষ! আছে। সর্বদিগ দাহী অগ্রিদাহে 
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পুরবাসী জনপ্রাণী সকলেই দগ্ধ হইয়া গিধাছে। তাহাদের মর্খরভেদী হাহাকার 
ক্রমেই শান্ত হইয়া যাইতেছে । দিগস্তগত পর্বতরাজি পুড়িয়! গিয়াছে। পতিত 

ধিগগঞ্ঘটার দস্তরূপ স্তস্তোপরি কত জদ্ধীদগ্ধ পর্বত লম্ষিতভাবে বিদ্যমান 

বঠিয়াছে। পর্ধতরাজির গভীর কন্দরশ্রেণী হইতে অনর্গল ধূমরাশি 

কুগুলীরুতভাবে নিঃস্থত হইতেছে। পতিত পব্বতপুঞ্জের ভারে পুরীশ্রেণী সম্যক্ 

'নম্পি্ট ও বিধবস্ত হইয়া! যাইতেছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গিরিগজ-নকল পচপচ শবে 

শগ্রিপাচিত হইতেছে। তাপতপ্ত জীবকুলের অনবরত পশুনে লমুদ্র ও পর্বত- 
বঞ্জি যেন জরাভিভূত হই পড়িতেছে । কত দহ্যমান। বিদ্যাধররমণী বিদীর্ণবক্ষে 

ভুপুষ্ঠে পতিত হইতেছে । অমর বোগিবুন্দ পর্য্যস্ত বহ্ছিদগ্ধ হইয়1 যাইতেছেন। 
ভাঙরা নিরস্তর চীৎকার করিয়। পরিশ্রমভরে শেষে স্ব স্ব ত্রহ্মরন্ত্র ভেদ পুর্ব্বক 
মন্তকমার্ণে নির্গমন করিতেছেন । পাতালবিবরেও অগ্নিরাশি প্রজলিত হইয়া 

ডুপষ্ট পর্ষ্যস্ত উত্তপ্ত করিতেছে । প্রতপ্ত সাগরগর্ভে থাঁকিয়া মকরাদি ভবঙ্কর 

জনগশবগণ অগ্রিতাপে একেবারে স্থসিদ্ধ হইতেছে ' তাহাদের অ।কৃতিরও 
পু" পরিবর্তন ঘটিতেছে। জলবূপ ইন্ধনান্ভাবে বাঁড়বানল সহস্্ধা ভিন্ন হইয়া 
কোথায় চলিয়া যাইতেছে । শুন্যচা্রণী অপ্পরারাও দ্বাদশ সুর্যের কিরণপুঞজে 
সাঞ্।প্ত হইতেছে । আরও দৃষ্ট হইল, প্রলযাগ্নি যেন উজ্জল শিখারূপ রক্ত-বন্ 
প্রধান করিয়াছে; তাহার গলদেশে যেন শ্ষুলঙ্গরূপ মাল) দোছ্ুল্যমাঁন 

১ইভেছে। এই অবস্থায় সে নটের ন্টাঁয় নৃত্য করিতেছে এবং কখন বা উদ্দাম 
'মাদ্ধ, পুরুষের ন্ঠাক্ধ বিকট চীতৎকাৰ সহকারে সমস্তাৎ ভ্রমণ করিতেছে । মনে 
*ইতে লাগিল, উখিত শিখারাজি “মন উহার উদ্ধ-বাঁখু এবং ধুমৌদগম যেন 

উাবৰ কেশছ্াল। এই জগৎ যেন জীর্ণভবন ; এখানে গু প্রলয়াগ্রি-নট এমনই 

ভবে নৃত্য করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে যাবতীয় বন, জঙ্গলঃ দ্বীপ, জল, 

*ল, পুরী, পত্তন+নকলই জ্বলিয়1 পুড়িয়। ভন্মাবশেষ হ্ইয়] গেল । ২১-২৮ 

কি ভূবিবর, কি ভূমির উদ্ধ মহাকাশ, কি দশ দিক, কি স্বর্গভূমিঃ সকল স্থানই 
বহনাহে দদ্বীভূত হইতে লাগিল । কি পুরী, কি সৌধাবাস, কি মনোরম 
বাঁণজ্যস্কান, সকলই জনহীন হইয়1 পড়িল। সমুদ্র, পর্বত, পর্বতশিখর, এমন কি, 

শৈগশ্জস্থ সিদ্ধসন্প্রদায় পর্য।স্ত অগ্সিদদ্ধ হইয়। লয় পাইতে লাঁগিল। দেব, দৈত্য, 
মনা, সর্প, নদ; নদীঃ সরোবর, অধিক কি, শুন্ঠ দিক্চক্রবাল পর্য্যন্ত অগ্নিশিখায় 

এন্এন্ শবে জলিয়। ধাইতে লাগিল । দিগ বধূরা অগ্নিশিখারূপ উজ্জল কেশপাশ 

পরিগ্রহু করিল, তাহার! শ্রুতিভয়ীবহ “ভম্ ভম্* শব্দে চতুদ্দিকে ভম্মরাশি বিক্ষিপ্ত 

কাযা ধুলিকেলিকারিণী কুরঙ্গিণীবৎ প্রতীত হইতে লাগিল) যে সমস্ত গুহাময় 

হান ছিল, তাহা! হইতে অগ্নিশিখা বহির্গত হইতে লাগিল । গুহার মধ্যগত 

২০৩ 
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জস্ত্পণও তাহার সঙ্গে সঙ্গে দগ্ধশরীরে নির্গত হইতে লাগিল। দিজ্বপ্তল 
কালাগ্রিদাহে হতগ্রী হইয়া গেল । সগ্োবিনিঃশ্গত শোণিতধারার হ্যায় লোহিভাভ 

অগ্রিশিখা দ্বার! তাহার তখন স্থলকমলের অভ্যন্তরশ্রী। পরিগ্রহ করিল । ২৯-৩৪ 

বিশ্বব্যাপী অগ্নিশিখ| সকল ধক্ ধক্ শব্ধ করিয়া রক্তপটবৎ চতুর্দিক্ আ৬- 

দিত করিয়া ফেলিল ; বোধ হইলঃ ষেন সান্ধ্য জলদপটলে আকাশ-মগুল আচ্ছ্ 

হইল কিংবা মেন বিকাশপ্রাপ্ত কিংশুকবন উড্ভীন হইয়া আকাঁশস্থলী আবৃত 

করিয়া ফেলিল; অথবা বাড়বানল যেন সাগরোপরি উখিত হইয়া; চারিপিব 

আচ্ছাদিত করিল । 'তখন বোধ হইতে লাগিলঃ যেন আকাশ-বন বিকসিত ££:1 

উঠিল; অথব। নিখিল জগন্মগুল খেন স্থলপদ্মময় হইয়া গেল; কিন্ব| ভগং 

যেন নবোদিত সুর্যের করনিকরে পরিবৃত হইল 1 দেখিলামঃ_আগ্রদেব যেন 

যুব] পুকষের স্টার উদ্ধত্তভীবে বনে বিচরণ করিতেছেন । নানীবণ্রে 

জ্বলস্ত শিখাঁজাল ও ধূমরাশিতে তীর অপূর্ব বেশবিরচন হইয়াছে । বোধ হই 
লাগিলঃ অনন্্দেব যেন সহঅ সহশ্র কণামণি প্রসারণ পূর্বক উখ্িত হইয়াছেন। 
বিন্ব)গিরির বাসন! ছিল যে, সুর্যের ধষেন অস্তে।দয় ন| ঘটে । বস্তুতঃ তৎকাণে 

তাহারই সেই বাসনা যেন ফলবতী হইগ | দক্ষিণদিকে সহাগিরির উপরিঠাণে 

যে বনর1দি ছিলঃ দেখা গেল, তাহাও তখন অগ্নিশিখায় দগ্ধ হইয়। গেল । অগ্রিধণ 

বৃঙ্গশাখ। সকল অঙ্গা রস্ত,পবৎ অগ্নুভূত হইতে লাগিল | ৩৫-৫৯ 

সহাগিরির হুতাশনোপদ্রব সে সময় একান্তই অসহা হইয়! উঠিল। সমগ্র 

নভোমার্থই অগ্নিময় হইয়। গেল ; মধ্যে মপে। ধূমরাশির কালিমা ও অগ্নির শিখ জা? 

দৃষ্ট হইতে লাগিণ। শাহাতে অন্ুমিও হইল, আকাশ যেন একট। সরোবর: 
তাহীতে রক্তপত্ম 9 কৃষ্ণ ভ্রমন বিরাজ করিতেছে । আরও দৃষ্ট হইল, মৃত্ঠুরূপিণী 
নর্তকীরা যেন অগ্নশখারপ মাল! ও পূমোদগমরূপ কেশগুচ্ছ ধারণ করিষা..€ 

এইরূপ বেশে ভাহার! গিরিগুহা। শুঙ্গ ও আকাশ-সর্বক্রই নৃত্য করিয়া ভ্রমণ 
করিতেছে । বন্ন্ধরার তলভাগে দাউ দত করিয়া অগ্নি জবলিতেছে ; সেই 

বহ্নিতাপে পৃথিবীর উপরিস্ত জীবকুল তপ্ত ধান্যবৎ ফুটিয়! ফুটিয়। নানাদিকে পিং 

হইতেছে । বন্থুমতী যেন তখন একট] বৃহৎ ভর্জনপান্রবৎ প্রতীত হইতে লাগিল 

সেই প্রলয়সময়ে মনে হইল+ জগংলদ্্ী যেন নিজ বক্ষে করাঘাত করিয়। রু"দ* 

করিতেছেনঃ আর বসুন্ধরা যেন তদীয় হৃস্তলগ্ নানাবর্ণময় মণিম্ডিত 
কম্বণচ্ছটারূপে প্রতিভাত হইতেছে । তৎকালে অগ্নিদগ্ধ পর্বত, বৃক্ষ "9 দেশ 

সন্ধল যথাক্রমে চটচট॥ কটকট ও হগহল শব্দে দগ্বীভূত হইতে লাগিল। সমু 
সকল অগ্নিতাঁপে দগ্ধ হইয়া ফেনপুঞ্জ মন করিতে করিতে নিজ সৌরকর-বিধিহ 
মুখে তরঙ্গবপ হস্ত দ্বার! আঘাত দিয়াই যেন ক্রন্দন করিতে লাগিল । ৪০-৪৫ 
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সমুদ্র সকল দগ্ধ হইয় নির্জন সমতল দেশে পরিণত হওয়ায় বোধ হইল, 
,ন গিরি প্রভৃতি কোন কিছুই নাই; সমস্ত তাহার। গ্রাস করিয়া লইয়াছে। 
বিশ্। মূর্খ লোকেরা ক্রদ্ধাবস্থায় প্রতিতবন্্বীকে মারিবার অন্য উপায় না দেখিয়া 

যন মৃত্তিকা ও শিলাদি দংশন করিতেছে । বোধ হইল, সাগরেরাই যেন 

আকাশ সকল গ্রাস করিয়াছে । শুনিলাম__বারুসঞ্চারে সমুদ্রসমূহের অন্তর্কর্তী 
গঃ|রাজি হইতে নিরন্তর “গুহ গুহ” শব্দ সমুখিত হইতেছে । দেখিলাঁম__ 
অংকাশ হইতে সমস্ত লোকপালপুরী অগ্নিদগ্ধ হইয়া পতিত হইতেছে । সেই 
দম্ত দগ্ধ পুরীর প্রতপ্ত অঙ্গাররাশি দ্বারা নানাদিক্ ও তত্রত্য পর্বত-শিখরসমূহ 

প্ৰিবাপ্ত হইয়াছে । তাহাতে শ্রী সমস্ত স্থান যার পর নাই ভীষণাকার ধারণ 

করিবাছে । মুমেরুপর্বতের সুবর্ণ সকল বহ্ছিতাপে গলিত হইয়া গিয়াছে ; আর 

.দই সকল গলিত স্মবর্ণদ্রবে তত্রত্য তরুলতাঃ কন্দর, প্রত্যন্তপব্ত, সকলই পরিপূর্ণ 
হইবাছে। উত্তাপ হেতু ধাবতীব সুবর্ণই গলিয়। যাইতেছে । তাহাতে স্ুমের 

গর অতিমনোহর শোভাই পারণ করিয়াছে । আরও দেখিলাম--এমন ষে 

সই ঞষারময় হিষাচল, তাহাও তখন অগ্রিতাপে ক্ষণমধোই গলিয়। গিয়াছে । 

মন গলিত লাক্ষা, হিমালয়কে অবিকল তদ্দপই দৃষ্ট হইল ' ৪৬-৫০ 
সই অতি বিষম বিপত্তির দিনও মলয়্াচল মনোজ্ঞ সৌরভ বিস্তার 

কবিতেছিল । বস্ততঃ ধাহারা মহাত্ম! ব্যক্তি, তাহার বিপদের দিনেও নিজ নিজ 

এনগ্যসাধারণ গুণগৌরব বিসঙ্জন করেন না। মৃত্যুমুখে পতিত হইবার আর 
অধিক বিলম্ব নাই, এমন সময়েও মহাস্মীরা পরের সন্তোৰ উৎপাদন করিয়। 

এাকেন। ভীহার। কম্মিন্কালেও কাহারও ছুঃখের কারণ হন না। এই কথার 

সঠিত উপম। দিয়া বলা যাইতে পারে যেঃ মলয়াচলের চন্দন-বৃক্ষ সকল দগ্ধ 
ইইধা৪ নিজ নিজ সৌরভবিস্তারে তৎকালে জীবকুলের 'শানন্মজনক হইয়াছিল । 

গ্রণাপ্িতে স্ববর্ণ-রাঁজি ভন্মীভূত হইল; কিন্তু নষ্ট হইল না--যেমন তেমনই 

রহিয়। গেল। এই দৃষ্টান্তে সেই চিরস্তন কথারই সত্যত। প্রতিপন্ন হইল ষে? উত্তম 
পদ কদাচ অবস্ত বা নষ্ট হয় না। তৎকালে সকল বস্ত্ই নষ্ট হইল; কিন্তু 
মাকাশ ও স্বর্ণের নাশ কিছুতেই হইল না, এইগ্রন্তই আকাশ ও স্থুবর্ণ শ্লাঘ্য 
বস্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল । আকাশ বিভু-_সর্বাপেক্ষা বহস্থানব্যাপী ; 
হাই তাঙ্থার বিনাশ নাই । ফলে যেখানে অন্ত কোন পদার্থেরই থাকিবার 
অবকাশ নাই, সেখানেও আকাশ বিরাজমান ; আর সুবর্ণ শোধিত হইয়| সর্বব- 

প্রকার মলাদি দোষ হইতে সম্পূর্ণই বিমুক্ত ; হুতরাং তাহারও আর ক্ষয় নাই। 
এই জন্ঠই রজ ও তমোগুণ নিকৃষ্ট আর সবগুণ বিশুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত । 
দা! হউক, তখন আরও দুষ্ট হইল, ধূমাচ্ছব শিখামর সধুজ্জল অগ্নি মেঘ, 



তি বাশিষ্ট-মহারামামণ 

শৈল, সাগর দগ্ধ করিয়। বাযুবিচালিত বনরাজিবত বিধ্বস্ত ও বিক্ষিগ্তভা:ণ 

সমস্তাৎ অঙ্গার বর্ষণ করিতে লাগিল । দেখা গেল, গ্রলয়াগ্নির তীবৌত্তাপে 

চতুর্বিিধ জীব শুষ্কপত্রবৎ নীরস হইয়া গিয়াছে ; পরিশেষে একেবারেই দগ্ 
দশায় উপনীত হইয়াছে । ফলে 'প্রলয়াগ্ির কোপে সজল মেঘজাল পর্য্যন্ত 

দগ্ধ হইয়। গেল। ৫১-৫৮। তত্বজ্ঞানীর যেরূপ দোষ দুষ্ট হয় না? তদ্রূপ কোথা 

কিছুমাত্র ভন্মাবশেষও দৃষ্ট হইল নাঁ। নিয়দিকের নিদারুণ অগ্নি জলদাকা?র 
উখিত হইতে না হইতেই রুদ্রদেব রুষ্ট হইয়া স্বীয় নয়ন]নলে কৈলাস পব্বত 

দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। বৃহৎ বৃহৎ মহীরুহ ও প্রকাণ্ড প্রকাগ শিল। দগ্ধ তই 

চটচটা শবে প্মুটিত হইতে লাগিল । সেই দৃশ্য দেখিস? বোধ হইল, পর্ববতগা্ি 
যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড লইয়া পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে । ভীষণ অগ্নি- 
শিখা সশব্দে পৰ্ষতোপরি আলোড়িত হইলে, দূরস্থ দর্শকের দৃষ্টিতে যেন গিরিব 

শিরোভূষণবৎ বোধ হইতে লাগিল । দেখিলাম-_আকাশ যেন লোহিতবর্ণ পদ 
কাননের বিকাশস্লী হইয়াছে । তখন আর সে পুর্ব-জগৎ নাই, তাহা একেবারেই 
শূন্য হইয়া গিয়াছে । পূর্বতন জগংসন্নিবেশ স্বৃতিপটেই অঙ্কিত রহিল । ৫৯-৬৯ 

যখন প্রলয়াগ্রিতে সকলই দগ্ধীভূত হইতে লাগিল, মূর্খ ব্যক্তির জগতে 
অসারত্ব তখনই প্রত্যক্ষ অনুভব করিল। এইপ্রকারে ভীষণ অগ্নি যখন লোন 
সকল বিনষ্ট করিয়া ব্রঙ্গাণ্ডের সত্তীলোপে প্রবৃক্ভ হইল», ৩খন জগৎ যে অস, 

এ ধারণ! যথার্থ ই সাধারণের মনে বদ্ধমূল হইয়া (গল। কতজীব অশনিপা্ে 
প্রাণ হারাইল! প্রলয়ের প্রবল £বাঘু চারিদিকে জ্বলদঙ্গারপুঞ্জ বর্ষণ করিতে 
লাগিল, তাহাতে নিয়স্থল দকণ গুল্সময় বলিয়া অন্থমিত হইল । নেই ভীষণ বাযুব 

প্রবাহবেগে দেবগণ পর্য্যন্ত বিদলিত হইতে লাগিলেন | মনে হইতে লাগিল, উঠ 

যেন আগ্নগর্ভ হইতে বহির্থত হইয়াই সমুদায়কে গ্রাস করিতে লাগিল । যে সমস্ত 

বৃক্ষ বহিসংলগ্প ছিল? তৎসম্স্ত্ সবে বিদীর্ণ হইয়। যাইতে লাগিল। প্রচণ্ড বায়ু 
আকাশে ভন্মরাশি বিকীর্ণ করিয়। সমস্ত শশ্তস্থান যেন মেঘমক্স করিয়] ফেলিণ 

তৎকালে এমন কোন স্থানই আমার নেত্রপথে পতিত হইল না) যেখানে 
অঙ্গারস্ত,পময় বহ্নিশিখা দুষ্ট না হয়। দেখিলাম_মধ্যে মধ্যে স্তপাকার 
অগ্নিরাশি গিরিশুঙ্গবৎ প্রতিভাত হইতেছে । তাঁহার উপরিভাগে কজঙ্জলময 

শিখাপুঞজ শোভমান। তখনকার সেই প্রবল বায়ুর এতই বেগাধিক্য যে 
ক্ষণমধ্যেই সে বেগে সর্বত্র অগ্রিরাশি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। ক্রমে প্রচণ 

অধ্ির সঙ্গে প্রচণ্ড বায়ু আসিয়া! যোখদান করিল । ৬৩-৬৫ 

পঞ্চসগ্ততিতম সর্গ সমাণ্ড। 



ষট সপ্ততিতম সর্গ। 

বশিষ্ঠ বলিলেন,-হে রাম! তৎপরে পব্বতপুপ্ত কাঁপাইয়1 বায়ু বহিতে 
নাগিল। সযুদ্রকল্লোল প্রবলবেগে গগনমার্ে সমুখিত হইয়া আবর্ভবৎ 

আলোড়িত হইতে লাগিল। মাগরজল উপরি উখিত হইলে, সাগর শন্টাকারে 

পরিণত হইল। এতকাল সাগরখাত জলধনে ধন1ট্য ছিল; কিন্তু এখন সে ধনে 

বঞ্চিত হইয় পড়িল। সমস্তই জলে জলাকার হইয়া! গেল; তাহাতে বন্ুন্ধরার 
জপাভাবজনিত ক্লেশ একেবারেই দূরীভূত হইল। দেখিলাম,_ভূমগুল 

অরাজক হইয়াছে ; কোথাও জনপ্রাণী নাই; কালাগ্রির প্রচণ্ড মাক্রমণে সমস্তই 
শজ্জিত হইয়াছে । যাহা রসাতল বলিয়া নিদিষ্ট ছিল, কালবশে তাহাও 

রসাতলে গিয়াছে । তাঁহার এখন আর কিঞ্চিন্মাত্রও অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় 
ন1। ১-৩। ্ বর্গ কোথায় কিরূপ ছিল, তাহার চিহ্নমাত্রও এখন আর নাই। 

মঠিপরম্পরা সমপ্তই ব্বস্তবিধবস্ত হইয়া গিয়াছে । সর্ধজগত সৌরালোকে 

উদ্ভাসিত হইয়াছে । দিগবধুরা যেন শোকসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়। গিষ্বাছেন। 
গখন পুষ্কর ও আবর্তকাদি জণদজাল বলগর্বিত দানবদিগের ন্টায় সবেগে 

গগনমগ্ডল আক্রমণ করত অতীব গভীর গঙ্জন করিতে লাগিল । মুন্ম্মহুঃ তাদৃশ 
গভীর গর্জন শুনিয়। বোধ হইল, যেন ব্রঙ্গা নিজ অন্তরিত্তি ভেদ করিয়া 

ফেলিয়াছেন ) তাই এইরূপ বিকট ধ্বনি সমুখিত হইতেছে। উদ্ধত সাগরজলের 
কল্লোনমালা পরম্পর আহত হইয়া যেমন গর্জন করিতে থাকে, ততকালে 

জণদজালের তন্ররপই গঞ্জন পরিশ্রুত হইল | “* সময়ের মেঘগর্জন মর্তে্েও সমুদ্র- 

গর্ভে প্রতিধ্বনিত হইয়া ক্রমেই ভীষণ তইতে ভীষণতর হইয়! উঠিল। কুলপর্ববত 
সকল দগ্ধ হইতেছিল, তাহাদের থোর গভীর চটপটা শব্দের সহিত মিশিয়া এ মেঘ- 

গর্জন আরও ভীষণভাব পরিগ্রহ করিল। ৪-৭। উহ] ব্রহ্মাওস্বরূপ পরিখার' 

মধ্যভাগ পরিপুরণ করত তদীয় ভিন্তিভাগে আহত হইয়া বহির্দেশে ঘনীভূতভাবে 
প্রকাশ পাইতে লাগিল। এ শব স্বর্গ, মর্ত্য ও রসাতলের প্রতিধ্বনি সহ মিশ্রিত 
ইয়া যেন পল্লবিতাকাগ্ে আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, সমগ্র দিগ ভিত্তিতেই 
দ ভীষণ শব্দ প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়! সেই সেই স্থান আকর্ষণ করিতে লাগিল। 

সপ্তপযুদ্র এক হইয়া গিয়াছে; তাহাদের সন্মিশ্রণে যে এক অপুর্ব পানীয় প্রস্তুত 
ইইয়াছেঃ তাহা! পান করিতে উতৎকষ্িত হইয়াই এ শব্দ যেন সমস্ত সমুদ্রীভিমুখে 

প্রধাবিত হইতে লাগিল। বোধ হুইল, 'হা প্রলয় ষেন সাক্ষাৎ দেবরাজ; তিনি 
অধুন। দপ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছেন। তাহার বাহন এরাবতই যেন এক্ষণে 
এইরূপ গর্জন করিতে প্রবৃভ হইয়াছে । আরও ধারণ! হইল, বারিধররূপ 
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সমুদ্রসযূ যেন মহ্াপ্রলয়ে বিক্ষুব্ধ হইয়া ঘোর গভীর গর্জন করিতে লাগিল। 
তখন এরূপও ধারণ| হইল, যেন মহাপ্রণয়ক্ষুব্ধ ্ষীরসাগরের সমালোড়নে এইরূপ 
মহাশব্দ সমুখিত হইতে লাগিল । ৮-+১ 

তখন আমি এরূপ গর্জন শুনিলাম,-জলদমালার দিকে নেত্রপাত 

করিলাম, ভাবিলাম,_-এই প্রলয়াগ্ন সব্বর পরিব্যাপ্ত আছেঃ ইহার মধ্যে মেঘ 

আসিল কোথা হইতে? তৎপরে চতুর্দিকে বিশেষ করি দৃষ্টি দিলাম-_দেখিলাম, 
কোথাও মেঘের পেশ নাই ; আকাশ হইতে কেবল অঙ্গারমাত্রই বধিত 

হইতেছে । আকাশের সর্ধব্রই কেবল ভধ়াৰহ বহ্িরাশি বিস্তৃত রহিয়াছে । 

সেই বহ্ছির উত্তাপবশেই শত শত কোটি যোজন-দুরস্থিত পদার্থরাশি দগ্বীভূত 

হইয়া বাইতেছে। তৎপরে আরও কিয়দ্দ,র অগ্রবর্তী হইলাম, মনে মনে 
অনুভব করিলাম-__উর্দদেশের বাষু শীতল হইয়াছে আর নিয়দিকের বায় 

অগ্নিবং প্রন্তু আছে। শীতল বায়ুর অধিষ্ঠানস্থানের দিকে নেত্রপাত 

করিয়া দেখিলাম - 'প্রলয়ের জণদমণ্ডলী অবস্থিত আছে। তাহাতে একটুকু- 
মাত্র বহ্ছির উত্তাপ স্পর্শিতেছে না। নিয়ে "ষ সমস্ত লোক আছে, 

তাহাদের নেত্রপথে এ সমস্ত মেঘ পতিত হইতেছে না। অবশেবে দেখিতে 

দেখিতে পশ্চিমদিক্ হইতে ভীষণ কল্পবায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। 
দেখা গেলঃ মেরু, হিমালয় ও বিদ্ধ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পর্বত এক 

একটি তৃণগুচ্ছবৎ সেই প্রবলবায়ুর বেগে ঘুর্ণিত হইতে লাগিল । অগ্রিশিখারূপ 

পর্বতনসকল প্রবলবায়ু দ্বারা তৎক্ষণাৎ অগ্নিকোণে পরিচালিত হইল সেই 
পর্বতের পার্খে পার্থখে অঙ্গাররূপ বিহঙ্গপাল উডডীন হইতে লাগিল । বৃহৎ বৃহৎ 

জ্বলস্ত কান্ঠ সেই অঙ্গারপুঞ্জের মধ্যে মধ্যে এক একটা অরণ্যখগ্ডবৎ অনুমিত হইতে 
ণাঁগিল। কিংবা বোধ হুইল, যেন এক একটা পক্ষবিশিষ্ট স্বর্ণপর্ববতই আ.সিত্বা 
উপস্থিত হইতে লাগিল । ১২-২০ | পৃথিবী ও পর্বত সকল স্থানই অঙ্গারস্ত পে 

সমাকীর্ণ হইয়া গেল। দ্বাদশ হৃর্য্যের তেজ যুগপৎ নভোমার্গে সমুখিত হইয়া 
উঠিল। সমুদ্রে জল নাই ; আছে কেবল বহ্বিস্তপ। যদি বা কোথাও কিঞ্চিং 
জল দৃষ্ট হয় তবে তাহাও অগ্নিময় অতীব উত্তপ্ত । দেখা গেল? বনমধ্যে একটিনান্র 
তরুপত্রও নাই, সমস্তই দগ্বীভূত হইয়া গিয়াছে । যাবতীয় তরুতেই 
আগুন ধরিয়াছে। তাহারা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। ব্রঙ্গা। 
রক্মপুরী, তন্রত্য অপরাপর দেবনিবহ__বালক+ বৃদ্ধ নারী সকলই অগ্রিদগ 
হইয়। নিজ নিজ স্থান হইতে আকাশে নিপতিত হুইতেছেন । পরমাকাশ যেন 

সরোৰর ; তাহাতে প্রলয়াগ্নি ফেন পদ্মিনী; অঙ্গার উবার বীজ, স্ফুলিঙ্গ উহার 

কেশরকলাপ এবং শিখা উহ্থার পল্লবদল ; এই ভাবে এ পদ্মিনী মনোহারিণী 
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'শাভায় শোভিত হইয়াছে । বায়ু এতই প্রবলভাৰে প্রবাহিত হইল যে তাহাতে 

বৃহৎ বৃহৎ হস্তী ও বড় বড় বৃক্ষ ব্যাহত এবং অঙ্গারপক্ষে পতিত হইষা পাতাল 

পর্যন্ত অবগাঢ় হইতে লাগিল। ইত্যবপরে দৃষ্ট হইল; কজ্জলশ্তামল প্রলয়মেঘদল 
ভীষণ গর্জন করিতে করিতে ভূতল-সমীপস্থ আকাশমগুলপ্রান্তে সহসা! আসিয়া 

উপনীত হইল। 'তী জলদমালার মধ্যে মধ্যে জাজ্বলমান বিদ্যুৎপু্ত 

পমুদ্রভাসিত | দেখা গেল, "ই জলদমালার একটি কোণেই সগ্তুসাগরের 
জলরাশি অবাধে অবস্থিত হইযাছে | ২১-২৭ | রাশি রাশি তুষারপাতে চতুর্দিক্ 
মাচ্ছনন হইয়া গিগ্বাছে ৷ জলদমাঁলার ঘোর গর্জনে সুদুর ত্রঙ্গাগুভিত্তি যেন বিধ্বস্ত- 
গ্র/রর। সেই মেঘমাল। মগ্ুলাকাৰে দ্বাদশস্থরয্যবেষ্টিত হইয়। বিদ্যুতের সহিত স্থগভীর 

গ্জনে আকাশে সমুদিত হইল। এইরূপ ঘোর প্রলয়াবস্থায় সাগরকুল বিশ্ষুন্ধ 

হইল। মনে হইল, শীতরশ্মি চন্ত্র পূর্বের ঘোর উত্তাপে প্রাণত্যাগ করত 
আবার জন্মিয়। পুর্ববাপেক্ষা দ্বিগুণ শৈত্যাবলগ্ন পূর্বক নবমূষ্তি ধরিয়াছেন। 

,সই মেঘমাল! স্বর্ণবত্-ভড়িদ্গুণবলে স্বার বারি-রাশি স্তম্তিত করত কাষ্ঠবৎ 

চলচ্ছক্তিহীন হইতে লাগিল মনে হইল, তুষারাচ্ছন্ন হিমালম পর্ধতকে স্বীয় 
উরে ধারণ করিয়াছে । ব্রশ্গীগুবিদীর্ণ্চম কঠোর বজের শব দ্বারা আকাশ- 

দশ পরিব্যাণ্তড হইয়াছে । আকাশ হইতে চারিদিকে রাশি রাশি তুযার- 
বর্ষণ হইল । কাননে বিছ্যদালোক প্রবেশ করায় মনে হইলঃ বনমধ্যে যেন 

আগুন জ্বলিয়াছে ; মেঘমালার স্থগভীর শব্দে ব্রঙ্গাগুমগ্ডল যেন বিদীর্ণ হইতে 

লাগিল । প্রবলবেগে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। শীতল তৃষারে আকাশমগ্ুল যেন 

গাচীরের টা বোধ হইতে লাগিল । ৯৮-৩৪ 

এইরূপ স্থল জলধার। পড়িতে লাগিল যে, উহাকে স্বর্গমর্ভারূ্প-মগুপের 'বৈদূর্যয- 

মণির স্তন্তের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল । পব্ধত দ্বার! প্রহার করিলে যেরূপ 

বেদনা বোধ হয়ঃ সেইরূপ স্কুল ধারায় পৃথিবী সেইরূপ বেদনাবোধ করিতে 

লাগিল। জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর জলধার!1 পড়িয়া চটাচটু শব্দ উথ্িত হইল, প্রবল 

“মঘগর্জনে জনগণ মুচ্ছিত এবং সন্ত্রস্ত হইয়া হাহাকার করিয়া রোদন 
করিতে লাগিল। অস্পীড়িত পৃথিবী দহন দেখিয়া বৃষ্টি অঙ্গারপূর্ণ 

অগণ্রূপ ভবনে উপনীত হইয়া যেন বাম্পবর্ষণচ্ছলে পৃথিবীকে প্রত্যুদ্গম করিল । 

৬খনও জলপ্লাবিত আকাশমগ্ডলে মাঝে মাঝে আগ্নশিখা জ্ব'লতেছিল বলিয়। 

নভোমগুল স্থলপদ্মপরিশোভিত উদ্ভানবৎ শোভ। পাইতেছিল। সেই আগ্র- 

|শলার উদ্দেশে শীতল শীকররূপ পক্ষ বিস্তার করায়, মেঘমালাকে স্থলপদ্মের উপর 
বমরশ্রেণীর তায় বোধ হইতে লাগিল। সেই সময় চট্্চটাশবে দিজ্মমগুণ- 
পরিপুর্ণকারী ভয়ঙ্কর জলদজাল এবং অগ্নিজ্ঞালার সম্মেলন দুর্ববার-অরিকুলের 
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বিষপুর্ণ শন্বসমূহের পরস্পর কাটাকাটি এবং ঝন্ঝন্ শব্দে অত্যুগ্রা ভীষ, 
সমরের ম্যায় অতীব ভয়ঙ্গর হইয়া উঠিল ।৩৫-৩৯ 

ষটসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত । 

সগ্তসপ্তুতিতম সর্গ 

বশিষ্ঠ বলিলেন; হে রাঘব ! তাহার পর পূর্থবী, জল, তেজঃ এবং বায়ু 

এই চতৃর্বিখ ভূতের ভীষণ বিপ্লীৰ উপস্থিত হওমাষ ব্রিলৌোকের যেরূপ অবস্থা 

স্বটিধাছিল, তাহ। আমি ক্রমশঃ বলিতেছিঃ তৃমি শুন । আকাশপ্রদেশে মেঘমাল। 
উড্ডম্বনশীল তমালবনবৎ বোধ হইতে লাগিল। ধুমপুঞ্জ মহাসমুদ্রের মহাৰতে 

বিঘ্নিত হইতে লাগিল । জলীঘ পদার্থের উপর নীলনর্ণ ধূমযুক্ত অগ্রিশিখ। নিস্তেজ 

হইঘ। টিম টিম্ করিয়। জ্বলিতে লাগিল । সমগ্র জগৎ ধূমবর্ণ জলদজালে পরিপূরিত 
হইল | ততকালে 'ঝম্ ঝম্ঠরূপ দীর্ঘ শব্দ বৃষ্টিপাতের জয়ঘোষণাকারী পট$. 

ধবনিরূপে প্রভীগমীন হইল । ভম্মময় মেঘপটলে আকাঁশদেশ ধুসরবর্ণ ধারণ 
করিল। দীর্ঘ মেঘনকল চতুর্দিকে উড়িষ। বেড়াইতে লাগিল । ভীষণ জল্দজাল 

ষেন বাপের জন্যই বাণ্রবিন্দু উদগিরণ করিল। প্রচণ্ড বায়ু শন্-শন্ শানে 

ব্রঙ্ধাণ্ডের ভিত্তিতে আছাড় খাইতে লাগিল । সেই প্রচণ্ড বায়ুর প্রবাহে উদ্দাজ্বলিত 

অগ্নির তেছে লোকপালগণের পুরীসমূহ গুড়িযাঁ গেল। বারি, বায়ু এখ' 

বন্ছিব ভীষণ সংঘর্ষে বিদার্য্যমাণ প্রাস্তরথণ্ডের টহ্কারধ্বনিতে লৌোকসকল বধির 

হইয়া গেল ।১-৭ 

আকাশের স্তন্তম্বরূপ গুল বারিধারাঁর বর্ষণে প্রলয়াপ্ি আলোড়িত 

হইয়া] ছম্ছম্ শব্দ উখিত হইল। গঙ্গা যে সকল নদীর নিকট 
সামান্ত তরঙ্গব। সেই সকল সুবিশাল নদীই যেন ভয়ঙ্কর জলদরূপে 

আকাশে উিত হইয়া, সমস্ত জগৎ পরিপ্লাৰিত করত একার্ণৰবৎ করিয়া 

তুলিল। প্রকাশমাঁন ঘবাদশ হৃর্য্য এ কল্পান্ত জলদজালের উপর প্রজ্ঘলিত হওয়ায় 
তমালপত্রের উপর প্রস্ফুটিত পুষ্পগুচ্ছ রহিয়াছে বলিঘ৷ ভ্রম জন্মাইতে লাগিল। 
পর্বত, দ্বীপ, নগর, গ্রাম প্রভৃতি উচ্চ ভূমিসমুহ বেগশালী পার্বত্য নদীসমূঠ 
কর্তৃক পরিপ্লাবিত হুইল; প্রলয়কালীন ভীষণ বায়ুপ্রবাহ্থে ও ভয়ঙ্কর বারিধারা 

পর্বত-সমুহ চুর্ণবিচুর্ণ হইল। গ্রহনক্ষত্রকুল পরম্পর আঘাতে বিপর্যাসত 
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ঠতযা গোলাকারে পতন জন্য উড্ভীষমান অঙ্গারপুঞ্কে দ্বিগুণিত করিল। 

চতুর্দিকে প্রবাহিত ভীষণ বাত্যায় প্রহত জলমগ্ন পর্ব্বতবৎ স্থবিস্তৃত তরঙ্গমালার 

প্রণ্ড আঘাতে জলমধ্যস্থ পর্ধতমকল বিদীর্ঘ হইয়া গেল। ঘনবিন্দুসংযুক্ত 
বাষ্প বর্ষণশীল স্ুবিস্তীত কল্পান্তকারী মেঘপটল দ্বার| সৃূর্যকিরণ সমাচ্ছন্ন হইয়া 

১ঠদ্দিক্ অন্ধকারাবৃত হইল এবং সেই নিবিড় অন্ধকারে পথপকল এককালীন 
রুদ্ধ ইইল | ৮-১৪ 

পৃথিবী বিশীরণ ও খণ্ড-বিখণ্ড হইল এবং উহার চারিপার্খ ভগ্ন হইয়া! সযুদ্র- 
খন্ডে পড়িয়া গেল । তীরাবস্থিত পর্ধতমালাও তৎসহ সমুদ্রে পড়িয়া 

বাওয়ায় সমুদ্র ভীষণ মূর্তি ধারণ করিল । তৎকালে জল লইবার জন্য যে সব মেঘ 
দযুদ হইতে জল তুলিয়। লইতেছিল, তাহার। সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গে উৎক্ষিপ 
প্রপ্তরখণ্ডের আঘাতে চূর্ণ-বিচুণু হইল এবং তাহার ফলে সেই সকল মেখ হইতে 
ডখিত বজ্রধবনির সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রতরঙ্গধবনি আরও প্রচণ্ড হওয়ায় 
হুদ্দিকের তটভূমি যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল।  প্রলয়কালীন মেঘমালারূপ 

কপ্পরক্ষের : শাখারূপ বাহুর আক্ষালনজনিত ভীষণরবে তাহার 

কটু টগ্কার শব্ধ দ্বারা রক্মাগুভিত্তির মধ্যভাগ যেন ভাঙ্গিযা পড়িতে 
লাগিল | ১৫-১৭ 

স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাল খণ্ড বিখণ্ড হুইয়৷ পরম্পর মিলিত হুইল, মিলিত 
খগুসমূহ মরুম্থলীর স্টার শুষ্ক ও রসহীন হইয়া উড়িতে লাগিল এবং সমগ্র 
আকাশকে আচ্ছন্ন করিল । “দব-দানবগণ বায়ুবেগে চালিত হুইয়।? পরস্পর 

স্ঘধ প্রাপ্ত হইয়া? পরম্পরকে আঘাত করিবার নিমিত্ত শঙ্গ বিঘুণিত 
বরিতে লাগিল তাহাদিগের মধ্যে কেহ বা প্রলয়াগ্রিতে একবারে 

পুড়য়। মরিলঃ কেহ বা অর্দবৃত হইল, কেহ বা দগ্ধদেহ হইয়। পলায়ন 
করিল । ১৮-১৯ 

কল্পাস্ত-বাঘুবেগে উড্ডীষবমান ভন্মপুগ্জ অজ্ঞুন-বাতগ্রস্ত রোগীর হ্টায় আকাশ- 

দশে ঘুরিতে লাগিল ? ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন জীবকুল সেই ভন্মমধ্যে গলিত জীর্ণ-পাত্রের মত 
ঃড়িতে লাগিল । উর্দেশস্থিত লোকাবাস-সমূহ আকাশে উহ্মান প্রস্তরখণড- 

পৰলের আঘাতে ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়া প্রচ্রবে অধোদেশে পড়িতে লাগিল । কোন 
গানে চতুদ্দিক্স্থ প্রবল পবন একত্র হইয়া ভীষণ হুম্কারে পর্বতগুহায় প্রবেশ 

করিতে লাগিল। কোন স্থানে লোকপালগণের পুরীসকল বায়ুপ্রবাহে সমূলে 

উ২পাটিত হইয়া গোলাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িতে লাগিল। অস্থরগণের মত 

্কশ চীৎকার করিয়া ভীষণ বাত্য প্রবাহিত হইতে লাগিল। উড্ভীয়মান 
গাঁনন-সমুহ বাযুপ্রবাহে গুভের গবাক্ষবৎ দেখ। যাইতে লাগিল। দেব দানব। 

৩৪ 
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নাগ দ্বাদশাদিত্য এবং অগ্নিদগ্ধ পুরীসমূহকে আকাশদেশে মশকরাজির সি), 
বোধ হইতে লাগিল ।২০-২৪ 

ইহার পর দৃষ্ট হইল, প্রবল ঝটিকা এবং বৃষ্টিধারাযু ভাঙ্গিয়া চুরিযা যাওয়া, 
পর্ধতপকলের বিপুলতা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে দেবায়তনসমূহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; 

উদ্দেশে জল, নিয়ভাঁগে বহ্ছি ; উর্ধদেশ হইতে নিয়াভিমুখী জলপ্রবাঁহের ভীঘ' 
রব উঠিতেছে । ভীবণ বারিবর্ষণ এবং ভগ্ন পর্বত-পতনের ফলে দ্িক্পালগণেঃ 

পুরীসমূহ একেবারে চুর্ণ বিচুর্ণ হইয়। যাইতেছে । দেব, দানবঃ পিদ্ধদিগের গৃহ 
গুলিও পতিত হইতেছে । -গ্রিদাহে পর্ব তসমূহ অঙ্গারত্ব প্রাপ্ত হইয়া একেবাণে 
চূর্ণ হইয়। গিয়াছে । ভীষণ বাত্যা ধূ্ের ন্ায় পদার্থসমুহকে নারহীন করিতেছে 
দেবদানবগণের রত্বনির্মিত গৃহসমূহও শিখিলমুল হইয়া রত্রাকর সাগর-বারিৰ 
রত্রসমূহের ঝন্ ঝন্ শব্দ দ্বারা পরিপৃণ হইয়| খণ্ড-বিখণ্ড হইতে লাগিল । উচ্চস্থি £ 

সপ্তলোক হইতে পতিত গৃহ এবং জনগণ দ্বার। আকাশতল সমাচ্ছন্ন হইল । উদ, 

হইতে নিপতিত দেবগণ সমুদ্রবৎ আবর্তাকারে বিঘৃর্ণিত হইয়। পড়িতে লাগিলেন 

উদ্ধদেশ হইতে অগ্িদগ্ধ শীর্ণ পদার্থসমু5 ভীঘণ বায়ুসঞ্চালিত হইয্ব। চতুদ্িণে 

উড়িতে লাগিল। স্বর্ণ, বৈদূর্ধ্য এবং স্ষটিক-মণিম্ দেবালয়সমুহ উচ্চ হইত 
ঝন্ঝন্ এন্দে নিয়ে পড়িতে লাগিল ) ভন্ম ও পূমপুর্ণ মেঘসমৃহ উদ্দদেশে উঠিত* 
লাগিল। বারিপ্রবাহ চত্দ্দিকে প্রবাহিত হইল। তরঙ্গমালা উখিত হই 
পৃথিবী এবং পর্বতপমূহ সেই জলে নিমজ্জিত হইল ।২৫-৩২ 

দীর্ঘাকার পর্বত নকল জলবেগে ভগ্র হইঘ। সমুদ্রনিক্ষিপ্ত তৃণের স্তায় খণ্ড খণ্ড 

হইয়া ঘুরিতে লাগিল । হতাবশিষ্ট দেবকুল আকুল হইয়া ক্রন্দনরত হইলেন 
কোনও স্থানে মুমুষূ জীবগণ ছট্ফটু করিতে লাগিল । শত শত ধূমকেতু আকানে 
প্রকাশিত হইয়! ঘুরিতে লাগিল । এই সমঘ সমগ্র বিশ্ব ভীষণ আকার প্বার' 
করিল। দুর হইতে দৃশ্ঠমান জীর্ণপত্রবৎ মুত এবং অর্দমৃত জন সকল বায়ুবে, 

আকাশে উথিত হওয়ার আকাশদেশ সন্কীর্ণ হইল । পর্বতশুঙ্গবৎ স্থল বারিধাঁব, 

পড়িতে লাগিল। পৃথিবীতে শত শত নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল । গৃহ এব 

পর্বতসমূহ এই নবৌদ্ভুত নদীগ্রবাহে ভাসমান হইল। পুর্বে যে প্রচণ্ড অি 
সহত্র বাহু বিস্তার করির়। শন্ শন্ এনে প্রজ্ঘলিত হইতেছিলঃ এই ভীষণ বধা॥ 

তাহ! একেবারে নিবিয়া গেল। সুবৃহত পর্বতসমুহের উপর দিয়াও সমুদ্রআোত 

খরতরবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল ।৩৬-৩৭ 
নদীবেগে পতিত তৃণসমূহ যেরূপ খণ্ত-খগুভাঁবে অর্ূপ্ত হয়ঃ তদ্রপ সেই ভীষ, 

সংঘাতে পৃথিবী একেবারে চুর্ণ-বিচুর্ণ হই একার্ণববৎ হইল । যে জগৎ চিদাকাশ 
প্রাতাবে ন্গণমধ্যেই নষ্ট হইয়া যা, সেই জগতের এইরূপ ভীষণ প্রলয্কাঁণে 
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'কৰারে লয় হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। ভীষণ বারিধার।-গ্রভীবে বঙ্ছি 
এমিত হওয়ায় চারিদিকে ভম্ম সকল ছড়াইয়! পড়িল। সেই ভন্মের সহিত 

দবতারাও চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিলেন। জগতের অস্তিত্ব লোগ 
ইল । তখন জগৎ ভূতপূর্ব পদার্থে পরিণত হইল। জাগতিক ব্যাপার তৎ- 
"লীন হতাবশেষ প্রাণিকুলের মাত্র স্বতিপথেই জাগরূক রহিল! শন্যময় ভীষণ 
“টকায় চারিদিকে কেবল একটা সা-স। শব্দ হইতে লাগিল। জগৎ লোপ 
'19ধায় সবই শান্তিপূর্ণ হইল। প্রকৃতই এবার স্থষ্টি লোপ পাইল, মাত্র পরমাত্ম 
'+বাজ করিতে লাগিলেন, তন্িন্ন স্থষ্টি বলিয়া যে কোন পদার্থ আছে, তাহ 
গাধ হইল না। প্রকৃতপক্ষে স্ষ্টি বলিষা কোন বন্তই নাই, বায়ু কেবল এই 
পর্যায় ঘটাইতেছেন | বামুই কোথ| তইতে বীজরাশির নায় জগংনামধেখু 
'ব মিথ্যা পদার্থ উড়াইয়া আনিতেছেন।ঃ আবার যখনই ইচ্ছা হইতেছে তখনই 
খাবার কোথায় বিলীন করিয়া দিতেছেন | ৩৮-৪১ 

তদনস্তর আকাশস্থ প্রজলিত অঙ্গার-সকল চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া স্বর্র্ণবৎ বোপ 
£৭নায় আকাশপ্রদেশ যেন স্বর্ণকুটারপূর্ণ বোধ হইল। ভূমগ্ডলরূপ বিস্তৃত খণ্ড 
খগ্ান্ঠ দ্বীপ ও সমুদ্রের সহিত স্থানচ্যুত হওয়ায় সপ্তম পাতালে প্রবিষ্ট ইইল। 
গন্য পাতালও তথাষ পড়িয়া লুটাইতে লাগিল। আকাশ হইতে সপ্তম 
"হাল পর্যন্ত যাবতীয় ভূতল, পর্বত প্রভৃতি একসমুদ্রবৎ হইয়া! প্রলয়কালের 
১৭ ঝটিকায় আকুল হইয়া উঠিল। মূর্খদিগের জদঘে ক্রোধ যেরূপ ক্রমশই 
“দ্ পাইয়া থাকে, সেইরূপ তরঙ্গমালাসমাকুল সহত্র সহজ নদীবেগে সেই এক 
“দুদ ক্রমেই বৃদ্ধি গাইতে লাগিল। ভয়ঙ্কর সেই প্রলয়বারিগ্রাবাহ প্রথমে 
যুণর স্যাষঃ পরে স্তন্তসদৃশঃ তৎপরে তালবৃক্ষবত, ক্রমে নদীপ্রবাহের মত পড়িতে 
গাগল। তৎকালে ভয়ঙ্কর মেঘসমৃহ সপ্তদ্ধাপের সহিত সমুদয় পৃথিবীকে আচ্ছন্ 
নরয়া রহিল। যেরূপ শান আলোচন! এবং সঙ্জনসংসর্গ ধারা আপদ, দূরীভূত 
১, তৃদ্দপ সেই ভীষণ বাঁরিবর্ষণে দহনশীল সেই প্রচণ্ড অগ্নি নির্বাপিত হুইল। 
উ। ও অধোদেশস্থ বন্তজাতের পরিবর্তন ঘটিল অর্থাৎ উর্দস্থিত বস্ত নিয়দেশে 
1৭" নিয়দেশের বস্ত উদ্ধাদিকে উঠিতে লাগিল । খণ্ড খণ্ড পর্বতসমূহ পরস্পর 
*'বাতপ্রাপ্ত হইয়া খন্ খন্ শব্দে জলমগ্র হইল | পক্ষবিষ্বকল যদি বালকের হাস্তে 
ফাড়নক হয় তাহ। হইলে তাহার যেরূপ দশ! ঘটে, এই ব্রঙ্গাণ্ডের অবস্থা ঠিক 
ইদদপই ঘটিল।৪২-৪৯ 

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ*সমাপ্ত 



অষ্টসগ্তাতিতম সর্গ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, এই প্রকার ভীষণ ঝড় ও বৃষ্টির সময়ে সুবৃৎ শিলাবৃষ্টির ফণে, 

ভুতল চূর্ণ-বিচুর্ণ হইল। কলিকালের রাজার হ্যায় জলবেগ ক্রমশঃ বাড়িতে 
লাগিল। আকাশগঙ্গার শআোতোবেগে এবং বৃষ্টিধারাপ্রবাহে সেই একাণব 

ক্রমে স্ফীত হইতে লাগিল । তাহার উপর দিয়া বহু সহস্র নদী প্রবাহিত হইল। 

মেরু, মন্দার প্রভৃতি সেই সলিলে মগ্ন হইয়া গেল। মুখ অধিপতির ন্যায় সেই 

একাণৰ এমনই স্কীত হইল যে, সেই জলঙ্রোতে প্লবমান পব্বতসমূহের শৃঙ্গগুলি 
স্র্যামগুল স্পর্শ কিল । জলনিমজ্জিত মেরু, মন্দার, কৈলাস, বিন্ধ্য প্রভৃতি 

স্ুবৃভ্ৎ পর্বতসমুদয়কে সেই একার্ণবের জলজন্তরূপে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। 
অনন্ত প্রভৃতি সর্পরাঙগণ গলিত মূত্তিকার কর্দমমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়। কর্দমপ্রো থিত 

মুণ।লবৎ বোধ হইতে লাগিল । ভাপমান অর্ধদগ্ধ পাদ্পসমূহ শৈবাল-কাননের 

মত দেখাইতে লাগিল। দগ্ধ জগতের ভম্মস্ত পে সেই একার্ণব কদদমাক্ত হইল ১.৮ 

সেই একার্ণবে সমুদিত দ্বাদশ আদিত্যকে পদ্ম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। 

আকাশখমগুল সেই স্্ধ্য পদ্মের নালসদূশ এবং কিরণরাশি উহার মৃণালবৎ বো" 

হইতে লাগিল। বারিবেগে নিমগ্ন হইয়। ভাসমান পর্বতের শেষভাগে বিদ্যমান 

জলদজাল উন্মত্ত বৎ গর্ছদিতে লাগিল । ইন্্র, চন্দ্র; বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতার! 

এবং পুরপত্তনসমূহ উর্দদেশ হইতে বিঘুর্ণিত হইয়। সেই একার্ণবে পতিত হইতে 

লাগিল। যে সকল ব্যক্তি এক সময়ে জগতের ভিতর প্রভাবশালী ছিলেন, সেই 

দেব-দানবগণ ততকালে সেই জলপ্রবাহে কান্ঠের স্তায় ভাসিয়া চলিলেন। ক্রমে 

সেই জলপ্রবাহ স্ফীত হইতে ক্ষীততর হইয়! সর্যমগ্ডল স্পর্শ করিল 1৭-৯ 

সুগভীর গর্জনশীপ মেঘমাল!র অতি স্থুল বারিধার] পড়ায় সেই প্রবাহমণে] 
যে সকল বৃহৎ বুদ্বুদ্ উখিত হইল, দর্শকসমৃহের দৃষ্টিতে উহ! ভাসমান পর্বতরূপে 
ভ্রম জন্মাইতে লাগিল। কল্সাস্তকালের সেই মেঘমাল! চারিদিকে বিঘুর্ণিত হয় 
গ্রবাহের উপর ভ্রমণশীল সেই বুদ্বুদের উপর উপবেশন করত বিশ্রাম করিঠে 

লাগিল। তাহা দেখিয়া মনে হুইপ সেই একার্ণৰ ঘেঘসহিত বুদধ,দ্বরূণ 
চঞ্চ দ্বার! নিকটবর্তী অন্য মেঘসমুহকে দর্শন করিতেছে । সেই মহাপ্রবাহের 

ন্থগভীর শব্দে আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আকাশের 

সহিত কুলাচল-সমূহ সেই প্রবাহে ডুবিয়া গেল। উন্মগ্ন কুলপর্বত-সমূহের 
উপর ভীষণ বায়ুপ্রবাহে জলরাশি উিত হইতে থাকায় সে সকল একেবারে 

নিমগ্র হইল। বিকট ধর্থরধবনিতে সেই প্রবাহের প্রবল শআোতঃ আরও 

ভীষণ হইয়া উঠিল। ১০-১৩ 



নব্বাণ প্রকরণ ২৬৯ 

বুভাগে বিভক্ত এই ব্রক্গা্ড সেই একার্ণবপ্রবাহে কখনও পরিবর্তিত, 

বনও বা পরিবদ্ধিত হওয়ায় লক্ষ যোজন-পরিমিত স্থান বক্রভাৰে বিস্থৃত 

বং উচ্চাভিমুখে দীর্ঘ হইতে লাগিল; পর্বত-সমূহ উত্তাল তরঙ্গমালীয় তৃণৰৎ 
'ণায়মান হওয়ায় উহার প্রস্তরখণ্-সংঘর্ষে হ্র্যমগ্ুল বিচুণিত হইতে লাগিল। 
একার্ণবে নিমজ্জিত পর্বতলকলকে দেখিয়া বোধ হুইল, একার্ণবের শ্োতোরূপ 

বার্ধ যেন জগত্রূপ নীড়ন্ত পর্ধতরূপ দাড়কাকদিগকে বারিরূপ আনায়ে বদ্ধ 

করিতেছে । সেই ভীষণ জলআ্োতে মৃত এবং অদ্ধমূৃত গণনাতীত জীব 

নিমগ্ন ও উন্সগ্ন হইতে লাগিল। সেই উত্তঙ্গ তরঙ্গে ভাসমান জীবনিবহকে 

মকর প্রভৃতি জলজন্বৎ বোধ হইতে লাগিল। উর্ধদেশ হইতে পতিত 

5ঠাবশিষ্ট দেবকুল সেই জলঝোতে সম্তরণ করিষা শ্রাস্তিবশত; উন্মপ্র ফেনসমাচ্ছন্ 

শ্পৈশুঙ্গে অবস্থিতি করাতে তাহাদিগকে মশকের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। 

এই সময় আকাশ যে ভাবে বিস্তৃত বলিয়া বোধ হইতেছিল, ইন্দ্রের সহঅচক্ষু- 
ধারণের ন্টায় সেই সময় একার্ণবে অনংখ্য বুদ্ধদ্ দেখা দিয়াছিল। এঁদৃশ্ঠ 
?ব হইতে দৃষ্টিগোচর হইয়া মনে হইতে লাগিল, একার্ণবের জলপ্রবাহ যেন 
শরংকালীন আকাশবৎ স্থবিস্থত বুদবুদরূপ চক্ষুত্বার ধারাবাহিনী নদীর মত 

ধঙ্গাগ্ব্যাপী মেঘসমূহকে দর্শন করিতেছে । ১৪-২০ ॥ 
একার্ণৰ ত্রিলোক গ্রাস করত তৃপ্তিলাভ করিয়া, পর্বতরূপ বলয়রূপী 

ডক্তঙ্গ তরঙ্গরূপ বাহু বিস্তৃত করিয়! ঘর্ঘররবে যেন গীতধ্বনি সহকারে নামিতে 

াগিল। সেই একার্ণব প্রবাহের উপর নদীবৎ ধারাবর্ষণকারী মেঘসমূহ। 

মধ্যভাগে দগ্ধ পর্বতসমূহ এবং অধোভাগে কর্দমমধ্যে ভূমগ্ুলধারণকারী 

জনন্ত প্রভৃতি নাগগণ অবস্থান করিতে লাগিল । বারিধার!র ন্যায় গঙ্গাপ্রবাহ 

'নরস্তর পড়িতে থাকায় শৈলশিখর সদৃশ ফেনবুদ্ব,দসমূহ কখন বাঁ মগ্ন কখন 

ব উন্মগ্ন হইয়া! ভাসমান হইতে লাগিল! স্বর্গধাম খণ্ু-বিখণ্ড হইয়া সেই 

্ণম্োতে ভাসমান হওয়ায় স্বর্গবাপী আকাশচরগণ কাঁদিতে লাগিল। 

মই জল্প্রবাহে ভাসমান বিগ্ভাধরীদিগকে পদ্মের ম্যায় বোধ হইতে লাগিল । 

একার্ণবৰের ভীষণ প্রবাহে বৈলোক্যমগ্ডল চূর্ণ-বিচুর্ণ হইয়৷ ঘর্ ঘর্ রবে ভাসিয়া 
ধাইতে লাগিল। তৎকালে প্রত্যেকেই তরঙ্গ-সমূহ দ্বারা আক্রান্ত ; রক্ষা 
করিবার কেহই সে সমম্ব ছিল না। হায়! সেই কালের ভীষণ বদনব্যাদান 

হইতে কে কাহাকে রক্ষা করিবে ! তখন না ছিল আকাশ, না ছিল দিবসের 

শধঃ না ছিল উর্ধা, না ছিল সৃষ্টি, এমন কিঃ কোন জীবই ছিল না। ছিল 
মাত্র অপীম--অনস্ত জল-_-সবই জলময় | ২১ ২৮ 

অষ্টসপ্ততিতম সর্ সমাপ্ত । 
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বশিষ্ঠ বলিণেন, তাহার পর আমি আকাশ-প্রদেশে অবস্থান কর: 

প্রাতঃকালীন কূর্যাকিরণের শ্টায় প্রকাশমান ব্রহ্মলোকের দিকে চাহিষ। 

দেখিলাম, প্রধান প্রপ্ধান পরিজন-পরিবেষ্টিত ব্রঙ্গা সমাধিস্থ রহিয়াছেন। 

দেখিয়া মনে হয়, যেন এক পাষাণমুণ্তি বিরাজিত। দেবগণ, খিগণ্, 
বৃহস্পতি, শুক্র; ইন্দ্র, চন্্ররদি দেবসমুহ ব্রহ্মার চারিদিকে ধ্যানমগ্র হইয়া অরস্থিতি 

করিতেছেন | সিদ্ধ সাধ্য, গন্ধর্বাদির অধিস্বামিবর্গ ধ্যাননিরতভাঁবে 

চিত্রবং শ্থিরভাবে অবস্থান করিতেছেন | ক্রমে দেখিলাম, দ্বাদশ আদিও 

তথায় উপনীত হইয়া অন্যান্ট দেবগণের হ্টায় সমাধিমগ্ন হইলেন | ১-৬ 

নিদ্রোখিত ব্যক্তি ষেরপ স্বপ্রকালীন দৃষ্ট বস্তকে আর দৃষ্টিগোচর করিতে 
পারে ন।, তদ্রপ আমি তাহার পর আর পদ্বাযোনি ত্রহ্মাকে দেখিতে পাইলাম 

ন।। তত্বগ্জ বাক্তির বাসনাসমু$ যেরূপ অন্তহিত হইয়| যায়, সেইরূপ আমি ব্র্গার 
পরিজনবর্গকেও দেখিতে পাইলাম না; ব্রহ্মার সেই সম্কল্পসিদ্ধ নগর অরণ্যবং 

শূম্ট হইল । আকস্মিক বিপ্লব উপস্থিত হইলে যেরূপ নগরাদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, 
তদ্দপ ব্রঙ্গনগরও বং হইয়া গেল; মুনি) দেব, গন্ধ প্রভৃতিও ক্রমশঃ অদুষ্ঠ 

ইইলেন। তংপরে আমি আকাশে অবস্থিতি করতঃ নিবিষ্ট চিত্তে বুঝিনে 
পারিলাম যে, তাহার! সকলেই বরঙ্গার ন্যায় নির্ধাণলাভ করিয়াছেন 

বাসনাক্গয় নিবন্ধন তীাহার। আত্মস্বূপে উপনীত হওয়ায় নিদ্রোখিত ব্যক্তির 

নিকট স্বপ্পে দুষ্ট পদার্থবৎ চক্ষর অগোচর হইয়াছেন । ৭-১২ 
এইযে আামাপিগের দেহ, ইহা আকাশাত্মক, বাসনাবশে ইহা পরিস্ফুট হইয়। 

থাকে; জাগ্রং ব্যক্তির নিকট স্বপ্র যেরূপ দেখা দেয় ন|) তদ্দপ বাঁসনাব 

ক্ষযু হইলে এই দেহও দেখা যায় না। স্বপ্নে যেরূপ আকাশে দেহ 

দেখা যায় তদ্রপ আকাশেই বাসনাবলে এই দেহের আবির্ভাব হইয়া থাঁকে' 

বাসনার ধ্বংসরূপ জাগরণ অবস্থায় আর ইহার কিছুই দেখা যাঁয় না । বাসনার 

যখন ক্ষয় হয়, তখন জাগ্রদবস্থাতেও কি আতিবাহিক, কি আধিভৌতিক 

(কোনরূপ দেহই আর দৃষ্টিগোচর হয় না। এই দেহৃদর্শন-ব্যাঁপারে স্বগ্রদর্শনই 

একমাত্র দৃষ্টান্ত ; আবাল-বৃদ্ববনিতা সকলেরই ইহা অনুভবক্িদ্ধ ; শান্ত্রেও 
ইহা কথিত হ্ইযাছে। যে খল ব্যক্তি স্বয়ং এইরূপ অগ্ুভব করিয়াও তাহা 
গোপন করিয়! থাকে, স্বপ্নরৃষ্ট পদার্থকেও সত্য বলিয়া! প্রচার করে, তাহার 

কথা ধর্তব্য নয়, সেরূপ বাক্তিকে কোনরূপ উপদেশ দেওয়। উচিতও নছে। 

কপট-নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগরিত করা সম্ভব নহে । যদি এরূপ প্রশ্ন কর যে। 
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,ই দেহ মাতা-পিতার দেহ হইতে উৎপন্ন, স্বপ্নদেহ ত তন্রপ নয়, স্বপ্রদেহ 

,কেবারেই অলীক, তাহার উত্তর এই ষে, সৎকর্ম দ্বার! যে দেহ প্রাপ্ত হওয়া 
গষঃ তাহার উৎপাদক কেহই নাই, সেই দেহ আপন! হইতেই উৎপন্ন, 
৮৮ কিন্তু তোমার মতে মিথ! ; কেন নাঃ তাহা হইলে তোমার মতে 

পুলকের অস্তিত্ব নাই; সুতরাং এই কথা দ্বার। তুমি নাস্তিক বিয়া 
বিবেচিত হইবে | ১৩-১৮ 

মাতা-পিতা দ্বারা উৎপন্ন দেহ ব্যতীত অপর দেহ নাই, ইন| যদি স্বীকার 
'ব যায়ঃ তাহ! হইলে পুর্বকল্পের অবসান হইলে যখন সকল দেহই ধবংসগ্রাপ্ত 
:£৭। বায়? তখন পরবর্তী কল্পের প্রথমে আতিবাহিক দেহসমষ্টিযু্র হিরণ্যগর্ভের 
সন্ত! হযু; কারণ, হ্রণ্যগর্ভের কোন উৎপাদয়িতা নাই। যদি হিরণ্যগভের 
"মন্ত। স্বীকার করা যায়ঃ তাহ। হইলে বর্তমান কল্পও সম্ভব হইত না; 
")ঢ বর্তমান কল্প নব সময়েই রহিয়াছে, সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইতেছে 
“1 বস্তমীত্রই নশ্বর ; কারণও তাহার অবয়ব বর্তমান । অবয়বের যখন 
“বাগ ও বিয়োগ আছে, তখন সেই সংষোগ ও বিয়োগ হইতেই স্থল জগতের 
ধ্বস অবশ্তই হইবে। সুতরাং জগৎ চিরকালই সমভাবে বিগ্ঘমান, কোন 
কাণেই তাহার বিনাশ হয় না) এই কথ। বাহার বলিয়া থাকেন, তাহাদিগের 

মও সমাচীন নহে। অপর এক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত এই ষে, জগতের ধ্বংস 
*, অপিচ পৃথিবী প্রভৃতি চারিটি ভূত হইতেই এই জীবময় জগৎ উৎপন্ন, 

€ন, ইচ্ছা প্রভৃতি দেহেরই গুণ। পৃথিবী প্রভৃতির পরম্পর সংযোগ জন্যই 
«নাদমু হইযা। থাকে ; চাউল, গুড় ইত্যাদির সহযোগে যেরূপ মাদকতাঁর 

ভি রাসায়নিক সংযোগের ফল, জ্ঞানকে ঠিক খরূপই জানিবে । ইহার 
দ৫খ এই যে, যদি এরূপই হয়ঃ তাহ হইলে বেদ? পুরাণ ধণ্দশাস্ত্র ইতিহাস- 
৭ ০ত প্রলয়বার্তী মিথ্যা হওয়ায় শাস্্ই মিথ্যাবাদী হন | ১৯-২২। 

হে মতিমন্! যদি শান্ত্রকেই প্রমাণহীন বলিয়। জ্ঞান কর, তাহা হইলে 
শা হইতে বহুগুণে নিকট তোমাদের প্রমাণ, বন্ধ্যা শত পুত্র প্রসব করিয়াছে, 
“*্গ প্রমাণবাক্যের ্তায় একান্ত অলীক এবং উপহাসের বিষয় নহে কি? 
কেন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই বেদাদি শান্ত্রকে অপ্রমাণ বলিতে ইচ্ছুক নহেন: 
+'+৭, বেদাদি শান্তর যদি অপ্রমাণ হয়, তাহ। হইলে ধর্ধ্, সমাজ প্রতৃতিতে 
'4খল। উপস্থিত হইষ। জগত উত্সন্ন যায়। এতত্যতীত তোমার মতের বিরুদ্ধে 
খা?ও বনু যুক্তি আছে; কিন্ত সে সকল আলোচন! এখন থাক । মাত্র একটি 
'দাখের কথা বলিতেছিঃ মাদকতা র স্ঠায় জ্ঞান ষদি জড় পদার্থের সংযোগেরই 
19 ইঃ তবে মৃতব্যক্তির পিশাচদেহপ্রাপ্তিও অসম্ভব হইয়া পড়ে; অথচ ষে 
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স্থানে মৃহ্য ঘটে? সেই স্থান হইতে বহু দূরেও এইরূপ পিশাচভাঁব উপলব্ধ হয 
একমাত্র প্রমাণ প্রত্যক্ষ; অনুমান, উপমান, শব, অর্থাপত্তি, অন্ুপলব্ি, 

সম্ভব ও এতিহা--এসকলই অপ্রমাণ ; ইহাই হইল চার্ধাক-মত। স্থতরাং এই 
মতে পিশাচাদির মে প্রত্যক্ষঃ তাহা মাত্র ভ্রম; পিশাচ যখন দৃষ্টিগোচর হয় ন।, 

তখন ভ্রম ব্যতীত আর কি হইতে পারে? আর এক কণ।, পিশাচের ক্রি! 
দেহেতেই ঘটিয়। থাকে, উহ| যে সান্সিপাতিক বিকার জন্ঠ নহে, তাহাই বা কে 
বলিতে পারে? চার্বাকের এই যে ঘুক্তিঃ ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে» যদি 
প্রত্যক্ষ ব্যতীত অপর প্রমাণ না থাকিত; তাহা হইলে এইরূপ কথা বলিছে 
পারিতে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অন্ুমানাদিও ষে প্রমাণ। অনুমানাদিকে প্রমাণ 

বলির! স্বীকার ন। করিলে তোমার সকল কথাই ত অপ্রমাণ বলিয়। গণ্য হয) 
কেন না, তুমি যাহ! বলিতেছ, লোক কেন তাহা বিশ্বাস করিবে? তোমার 

কথার বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণ আছে কি? বাক্যের অথ লোক বুঝিন| 
থাকে, এই যে অর্থজ্ঞানঃ ইহ। প্রত্যক্ষ নয়, সেই অর্থজ্ঞানকে যদি অক্রান্ত বল। 
যায়, তাহ। হইলে অনুমান প্রভৃতিও প্রমাণমধ্যে গণ্য হয়; সুতরাং তোমাকে € 

অগত্য। স্বীকার করিতে হয় ষেঃ অন্ুমানাদিও প্রমাণ । ইহাই যদি হয় ভবে 
কি জন্য পরলোক, স্বর্গ, নরক প্রমাণরূপে সিদ্ধ হইবে না 1২৩-২৭ 

যি দেহাবস্থিত পিশাচের সত্যত। স্বীকার ন| কর, তাহা হইলে মাদক বগর 
মন্ততাশক্তিতেই ব| বিশ্বাপ করিবে কিরূপে 1? উহাও ত অপর ব্যক্তির বিকার 
দেখিয়। স্থির হন৷ ভূতগ্রস্ত বা পিশাচাবিষ্ট ব্যক্তি এমন বন্ুবিধ অমান্মষিক 

কাষ্য করিয়। থাকে যেঃ তাহ। দেখিয়া অপরের মন্তত।-দর্শনে মাদকে৭ 

মাদকত।-শক্তিবত পিশাচের অস্তিত্ব অবশ্যই “তোমাকে মানিতে হইবে । তাহাই 

যদি হয়। তবে মৃতব্যক্তির পক্ষে পরলোক যে মাছে; তাহাই বা বিশ্বাস 

করিবে ন| কেন 1২৮২৯ 

দি কাকতালীয়বৎ আকন্মিক অপরের কার্যে পিশাচের অস্থিত্ব স্থির কব 

তাহ হইলে শাঙ্গমূলক পরলোকের সভ্যতায় সন্দেহ করিবার কারণ কি? জীব 

অন্তরে যেরূপ অনুভব করিয়া থাকে; বাহিরেও তদ্রপ দেখে । উহার উদাহরণ 

রজ্জুতে সর্পল্রম | প্রথমে মনোমধ্যে সর্পের উদয় হয়, তাহার পর বাহিরে রক্তে 

সর্পত্রম উপজাত হ্ইন্ব| থাকে | যে সমর রজ্ভুতে সর্পের অভাব বোধ হয়) তগনই 

সর্পের মিথ্যাত্ব অনুভব হয় ; তাঁহ। হইলে বুঝিয়া দেখ+ পদার্থের অস্তিত্বই হউক 
আর তাহার অতাবই হউক, উভয়ই অন্ুুভবাত্মবক। যখন পরলোকের আস্ত 

অনুমানসাপেক্ষ, তখন তাহার অপলাপের উপায় নাই। পরলোকের পক্ষে 

বেদই প্রমাণ ; মুতব্যক্তির ষে পরলোক আছেঃ এরূপ জ্ঞান জীবিতাবস্থাঁয “৭? 
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গ্রভৃতি শাস্ত্র হইতে জন্মিয়। থাকে ; এখন জীবিতাবস্থায় যাহ সত্য বলিয়া 

অনুভব হয়ঃ মৃত্যুর কি তাহাকে মিথ্য। বলিয়া লোপ করা চলে? তাহা ষদি 

চলিত» তবে জীবিতাবস্থার় যাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়ঃ মৃত্যু তাহাকে সত্য 

বলিয়। নিশ্চঘ করিয়া দিতে পারিবে না কেন? ৩০-৩২ 

এই নিমিত্ত জ্ঞানন্বরূপ পরমাত্মা শ্বভাবতঃ নিত্যসিঘ্ধ নিজ জ্ঞানশক্তি 

প্রথমেই অন্গভৰ করিয়া থাকেন। তাহার পর বাসনার মূল আতিবাহিক দেহ 
অনুভব করত দেহাদিত্রমের বশবর্তী হইয়। থাকেন ৷ সেই বাসনার ক্ষয় হইলে 

ষ্ঠ দৃগ্ঠবস্ত ও দর্শনরূপ ত্রিপুটী ব্যাধি বিদূপিত ইইয়। যাদব । সেই বাসন] বিদ্ধ- 
মান থাকিলেই সংসাররূপা পিশাচীর আবির্ভাব ঘটে, শ্রন্মের জগংসন্বন্ধ প্রথমে 
আলোচিত হণ, তাহার পর সেই আলোচনার মুল যে বাসনা, তাহাই জগদাক1রে 
প্রকাশিত হয় । সুতরাং বাসনানিব্ত্তিকেই নির্ধাণ বলিয়া বুঝিতে হইবে । 
বাসনার সন্তাকেই সংসার বলিষা জ্ঞান করিবে । সেই বাসনার প্রলয়সময়ে বা 

পৃর্ব-স্থষ্টিকালে ব্রহ্ম হইতে যে উৎপত্তি ইয়, তাহ নহে? কারণ, নিলিগু পরব্র্গে 
বাসনাসশ্বন্ধ সম্ভব নহে, স্থৃতরাং বাসনার অধ্যাত্ম-সন্বন্ধ পরব্রন্ে শ্বীকার্ষ্য। 

যে পর্য্যস্ত ন। জ্ঞানোন্মেখ হয়, সে পর্যন্ত সেই বাসন। অন্ত কারণ বশতঃ উৎপনন 

হয় খলিয়! মানিয়া ণইতে হইবে । অবশেষে সেই ব্রন্ষেই বাসনার অবসান 
বণিয়া জা(নবে 1৩৩-৩৬ 

হেরাঘব! এই অবধি যে জ্ঞানঃ পগ্ডিতগণ তাহাকেই নিব্বাণমুক্তির মুল 
ণণিয়। বিবেচনা করেন। এই বিষয়ের জ্ঞানহীনতাকেই সংসার-বন্ধন বলিয়া 

জানিবে। এই যে বিজ্ঞানঘন আত্মা, তাহাকেই জ্ঞান ও অজ্ঞানের স্বরূপ বলিয়া 

বুঝিবে। তিনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপে প্ৰুরিত হইয়া থাকেন এবং আবার স্বয়ংই 
অজ্ঞানরূপে তিরোহিত হন । চৈতন্টাংশমাত্র নিশুণস্বরূপ আত্মার বন্ধন এবং 

মেস্জ্ঞানই ক্লেশ; কিন্ত মোন্স-সাধনবিষয়ে কোনরূপ পরিশ্রমই নাই ; কারণ, 
নিজকে চিনিলেই যুক্তি, আর চৈতন্থম্বরূপ আত্মার বিষয়জ্ঞান জন্মাইলেই বন্ধন 
এবং সেই বন্ধন একেবারে দূর হইলেই মুক্তি) এই যে মিথ্য। জগৎ সত্যের স্তায় 
প্রকাশিত হইতেছে? ইহার মূলেও সেই বিষয়জ্ঞান। স্বয়ংপ্রকাশ চেতন্ত স্বযুণ্ত 
হইলেই অর্থাৎ যখন বিষক়্গ্রহণে বিরত হন, তখনই যুক্তি নামে অভিহিত হইয়া 
থাকেন এবং তিনি যখন প্রবুদ্ধ হনঃ তখনই বন্ধনপদবাচ্য হন। বন্ধন ও মুক্তি 

এই উভয়ের মধ্যে যাহাতে তোমার অভিরুচি হয়ঃ তুমি সেই বিষয়েই যত্রপরায়ণ 

২ও। আগ্ঘস্তহীন স্বচ্ছ একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ' অদ্ভিতীয় ব্রন্ষমে বাসনা, শঙ্কা, যন্ত্রণা, 
খক্য এবং শৃন্ঠভাব ত্যাগ করিয়া শান্তিময় হইয়। অবস্থিতি কর 1৩৭-৪২ 

একোনাশীতিতম সর্ণ সমাণ্ড। 
৩৫ 



অশীতিতম স্গ 

বশিষ্ঠ বলিলেন? এই প্রকারে ব্রঙ্গলোকবাসী দেবসমৃহ খিগৃততৈল প্রদীপবং 

ধারে ধীরে নির্বাণ লাভ করত অদৃষ্ঠ হইলেন । এঙ্গা ব্রঙ্গভাব অর্থাৎ আত্মাতে 

বিলুপ্ত হইলে সেই দ্বাদশ সূর্য্য অগ্নিবৎ কিরণ দ্বার। যে ভাবে জগদ্দাহ কাঠি! 
ছিলেন, সেই ব্রন্নলোককেও তদ্রূপ দাহ করিলেন; এবং তৈলক্ষযে প্রদীপ যেন 
নিবিয়া যায়, তাহারাও তদ্প নির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন । তাহার পর সেই ত্রঙ্গ- 
লোকও একার্ণবে ডুবিয়া এক হইয়া গেল। নিবিড় অন্ধকার যেন্ধুপ রাত 

পৃথিবী সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রপ তরঙ্গমাণা-সমাকুল ভয়ক্ষর (সেই একাণন দ্বাবা 
্রহ্মলে|কও প্লাবিত হইল । ব্রঙ্গলোকের সহিত সমস্ত জগং শ্ুলপুরিত 

রসধুক্ত জুপক দ্রাক্গালের মতই বোধ হইতে লাগিল। এক'ণবের উত্তুঙ্গ ত 

সমূহ, ভাসমাঁন পর্ধতরাজি এবং মৃত দেবগণের শরীর-সংঘর্ষে বিশীর্ণ ও 

হইয়| একার্ণব-সলিলে কক্সান্তসময়ের সেই মেঘপুজে লীন হইল 1১-৬ 
এই সময়ে আমি আকাশপানে চাহিয়া কক্সান্তকালের মেঘবৎ অসীম 

আকাশব্যাপী ভযুক্কর এক মুণ্তি দেখিতে পাইলাম । সেই ভীষণ মু দেখিয়া 
কিছু ভীতও হইয়া পড়িলাম । তাহাকে দেখিযা বোৌধ হইল, যেন কল্পকল্সান্ত 
সঞ্চিত সমগ্র নৈশ অন্ধকার মুক্তি ধারণ করিরা উপনীত ভইযীছে। মনে হইল। 

এঁ প্রোজ্জল শ্যামবর্ণমূত্তি এক লক্ষ প্রাতঃকালান কৃুর্য্যকিরণের স্তায় দর্দাপ্যমান 

হইতেছে ; সেই যৃত্তির মুখে সূর্য্যবৎ প্রোজ্জল তিনটি চক্ষু থাকায় উত। 145 

ভীষণদর্শন হইয়াছে । সেই চক্ষু তিনটি হইতে অনবরত যেন অগ্নিশিখ। এগ 

হইতেছে ; দূর হইতে দেখিয়া মনে হয়? যেন শ্গণপ্রভ। স্থির গ্রাভা হইম। প্রকাশিত 

হইতেছে । ক্রমশঃ দেখিতে পাইলাম, সেই ভী'ষণ মুস্তির তিনটি চক্ষুঃ দশটি হন 

এবং সেই দশ হস্ত শূল দ্বার। শোভিত । সেই যুর্ভি অসীম আকাশ অপেক্গাও 

রা বলিয়। বোধ হইল | ভাবিলাম, চিন্ময় আত্মা বোধ হয় ঘনস্তামমুিতে 

বিরাজিত 1৭-৯১ 

' একার্ণবে পরিপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের বহিরাকাশ ব্যাপিয়া সেই ঘনস্তামমৃত্তি অবন্থান 

করিতেছিল । মনে হইল, আকাশ যেন হস্ত-পদা দিষুক্ত হইব] শোভা পাইতেছে। 

তাহার নাসারন্তর-বিনির্গত বায়ুপ্রবাহে সেই সুবিশাল অসীম একার্ণৰ তীর 

তর্ঙসমাকুল হইল । উহ্] দেখিয়া মনে হইল, সমুদ্রমস্থনসময়ে বিষ্ণু যেন 
নিজ হস্ত দ্বারা ক্ষীরেদ-সমুদ্রকে আলোড়িত করিতেছেন । বোধ হইল যেন 

মহাপ্রলয়ের সেই জলরাশি পুরুষমুন্তি ধরিয়া উখিত হইয়াছে । সমগ্র অহষ্কার 

ঘেন একীভূত হইয়া অকারণ সেই শ্তামমুন্তি ধরিয়াছে। স্ুবৃহৎ কুলাচল সব? 

হয় 

রঃ 
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সন সম্রগ্র আকাশ ব্যাপি পক্ষ বিস্তার করত উড্ডীন হইবার উপক্রম কর্লি। 

সেই ভীষণ মুন্তির তিনটি চক্ষু এবং শুল দেখিয্বা আমি রুদ্রদেববোধে দূর হইতে 

প্রণাম করিলাম 1১২-১৬ 

রাম বলিলেন, হে মুনে ! রুদ্রদেবের মুগ্তি এরূপ কৃষ্ণবর্ণ এবং বিশাল ক্রি 

(নমিভ ? তাহার পাচটি মুখই বাকি নিমিত্ত এবং দশটি হস্তই ব| কেন? 

তাহার তিনটি চক্ষুই বা কি নিমিত্ত এবং মৃদ্তিই বা এত ভীষণ কেন? তিনি কাহার 

নির্দেশরমেঃ কি কারণে একাকী গ্রকটিত হইলেন ? সে সমন তাহার কার্ধ্যই 

বা কি এবং তাহার পশ্চাৎস্থিত ছায়াই ব| কাহার, এই সকল আমাকে 
বলুন 1১4-১৮ 

বশিষ্ঠ বপিপেনঃ হে কাকুংস্থ ! এই রুদ্র-ন।মধের দীর্ঘমূন্তি অহঙ্কার হইতেই 
যন উদ্ভত হইয়াছেন ; বিবম অভিমানা ত্বক সেই রুদ্রদেবকে নির্শাল আকাশরূপে 
৮৭ হইতে আমি বোধ করিলাম ; আকাশবধৎ প্রোজ্জল "মই ভগবান্ কুদরত 

»দাকাশময় বলিয়া আকাঁশায্ম। নামে কধিত হন) তিনি সর্বদ। সর্বভূতের 

শাস্মরূপে বিরাজিত। ত্বজ্ঞ বাক্তিগণ সমষ্টিভূত অহঙ্কাররূপ রুদ্রদেবের শরীরস্থ 
পাচটি ইন্দ্রিযকে তাহার পাচটি মুখ বলিষ। থাকেন; দক্সিণদিক্স্থ পাঁচটি হস্ত 
চাঙ!র পঞ্চ কন্েক্িয়। বামদিকৃস্থ পাঁচটি হস্ত পাঁচ প্রকার ব্ষয়। ইছ। 

দেখিদ্বাই তাহার দশটি হস্ত বলিয়া! বুঝিতে পারিলাম। চারি প্রকার জীবজাতির 

নাত মায়াসংযুক্ত ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত ব্রন্ দ্বারা যখন এ মুত্তি পরিত্যক্ত হয়, সেই 
গময় এ রুদ্রমূ্তি আকাশগাত্রে পরিণত হইয়া কারণরূপে অবস্থান করেন। 
কাধ্য সকল লয়প্রাপ্ত হইলে সেই কুদ্র অবশিষ্ট কারণের একাংশরূপে অবস্থিত 
আছেন । আমি তাহার যে মুন্তি বণনা করিলামঃ প্রকৃতপক্ষে উহা অসত্য ; 

হবে ভ্রাস্তিজন্য এরূপ আকারহুক্ত হন মাত্র ।১৯-২৪ 

বায়ুর গতি যেরূপ নকল স্থানে সব সময়েই আছে, তদ্রপ সেই সর্বশক্তিমান্ 
ক্র অপীম চিদাক।, ভূতাকাশে এবং সর্ধভূতের শরীরে বিরাজমান । সেই 
ময় স্বীয় স্বরূপ হইতে সমগ্র ভূতভাব বিদুরিত হইলে তিনি আকাশস্বরূপ 
হওয়ার কিছুক্ষণের জন্য সমস্তই বিক্ষুন্ষ করত ক্রমশঃ একেবারে ক্ষীণ হইয়া 
াণ্িলাভ করিয়ীছিলেন | সত্বঃ রজঃ এবং তমঃ-_-এই তিনটি গুণ? ভূত, ভবিষ্যৎ 
ও বর্তমান এই তিনটি কাল, চিত্ত, অহঙ্কার ও বুদ্ধি, প্রণবের এই তিনটি অক্ষর 
এবং খক্, সাম ও যজুঃ এই তিনটি বেদ তৎকালে সেই কুদ্রদেবের ব্রিনয়নে 
পরিণত হ্ইয়াছিল। সেই সময় তিনি এই, ব্রিলোককে ব্রিশূল দ্বার নিজ হস্তে 
ধারয়াছিলেন । যখন ভূতমাত্রেই তিনি ব্যতীত অপর কিছুই নাইঃতখন তাহাকেই 
সব্বভূতের দেহস্বরূপ বলিয়| বুঝিতে হইবে। নিজন্থষ্ট নিখিলসত্বের তিনিই 
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উপলবিস্বরূপ ৷ তাহার এই স্বভাবই হৃষ্টিব্যাপারে প্রয়োজন । তিনি স্বীয় স্বভাঁব- 

বশেই নৃত্য করিয়া থাকেন। বাক্য এবং মনের অগোচর চিদাকাশ দ্বার! প্রেরিত 

হইয়! তিনিই স্থষ্টি করেন। আবার চিদাকাশ দ্বার! প্রলয়ের জন্য যখন চালিত 
হন, সেই সময় সমগ্র জগৎ গ্রাস করত শিবরূপে অবস্থিত থাকেন ।২৫-৩০ 

ক্রমশঃ তিনি সেই শিবরূপ ত্যাগ করত আননস্বরূপে প্রতিষ্ঠারপে শান্তিলাভ 

করেন । সব্বশক্তিসম্পন্ন রুদ্রদেব স্বচ্ছ আকাশের ন্ঠায় বলিয়া কৃষ্ণ এই জগং- 

স্ষ্টির পর আবার তাহার ইচ্ছ। হইলে তিনি সবই একার্ণব করিয়া পান করিয়। 
ফেলিতে পারেন । পান করিবার পর যাহাতে পুনরায় আর না আসিতে হয়। 

এইভাবে একেবারে শান্তি প্রাপ্ত হন। তৎপরে দৃষ্টিগোচর হইল, সেই রুদ্রদেব 

নিশ্বাস দ্বারা সেই একার্ণৰ আকষণে উদ্যুক্ত হইলেন । তাহার পর সেই নিশ্বাস 
বায়ু দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া! সেই একার্ণৰ বাড়বাগ্রিবৎ অগ্নিশিখাসমূহ বিস্তার 

করত রুদ্রদেবের বদনবিবরে প্রবেশ করিল। জগতের স্থিতিকালে 

সাগরে যে বাঁড়বাগ্রি দেখা যায়ঃ তাহাও সেই রুদ্রদেব। এই অহঙ্কারাত্মক 
রুদ্রদেবই বাড়বাগ্রিরপে যত কাল এই জগৎ বিদ্ভমান থাকে, ততকান সমুদ্রের 
প্রত্যহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বারিরাশি পান করেন, কিন্তু গ্রলয়কালে এককালীন সবই 

পান করেন, কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাঁকে না; উচ্চভূমির বারিরাশি যেরূপ 

বিনা বাধায় গর্তের ভিতর প্রবেশ করে, সর্প যেরূপ বিন। আয়াসে বিলমধ্যে 

প্রবিষ্ট হয়, প্রাণবায়ু যেরূপ অনায়াসে মুখের ভিতর প্রবেশলাভ করেঃ সংশব 
যেরূপ দোষ-সকলকে বিনষ্ট করির! থাকে» স্ূর্্যদেব যেরূপ অন্ধকার নাশ 

করেন, তদ্রপ ক্ৃষ্ণবর্ণ রুদ্রদেব মৃহ্র্তমধ্যে 'সেই একার্ণবের অসীম জলবাশি 

প।ন করিলেন । ৩১-৩৭ 

ব্র্মলোক হইতে পাতাল পর্য্যন্ত সকল স্থানই শুন্ত হইয়া গেল। আকাশ 
দেশে ধুলি, ধূমঃ সমুদ্রঃ বাধু প্রভৃতি কোন কিছুই রহিল ন।, সকল স্থানই 

তুল্যরূপ প্রতিভাত হইল। মার আকাশবৎ স্বচ্ছ স্পন্দরহিত চারিটি বত 
দেখ! গিয়াছিল। হে রথুনন্দন! দেই বস্তগুলি কি, তাহ] বলি, শ্রবণ কর। 

যে চারিটি বস্তর কথা বলিয়াছি, উহার মধ্যস্থিত বস্ত স্বয়ং কুদ্রদেবঃ তিনি 
নিরাধাররূপে আকাশে অবস্ঠিতি করিভেছিলেন, তীহার শরীর আকাশবং 
নীলবর্ণ। কুদ্রদেব আকাশদেশে নিম্পন্দ গন্ধকণার ন্যায় বিরাজমান ছিলেন। 

দ্বিতীয় বস্তুটি ব্রহ্মাওস্বরূপ গৃহের একদেশ, দেখিতে পৃথিবীর আকাশের মত। 

এই দ্বিতীয় বস্তটি সপ্তম পাতালেরও নিশ্নভাগে অবস্থিত । পর্বতাদিযুক্ত পাতাল, 
ভূতল ও আকাশের পক্ষিন পাথিবাংশে পরিব্যাপ্ত হওয়া এ বস্থাট প্রথম 
বস্ত অপেক্ষা স্থল। তৃতীয় বস্তুটি উদ্ধস্থিত ব্রহ্ধাণ্ডের একভাগ, শী তৃতীয় 
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বস্থুটি এতদুরে অবস্থিত যে? তাহা নফনগোচর হয় নী । সেই জন্য আমি তাহ 

সসষ্টরূপে দেখিতে পাই নাই, কেবল উহা যে আকাশের ন্ঠায় নীলবর্ণ, তাহাই 

দিতে পাইয়াছিলাম, ব্রহ্গাণ্ডের দুরস্থিত যে অধঃ ও উর্ধা অংশ-যাহাকে 
যথাক্রমে আমি দ্বিতীয় ও তৃতীয় বস্ত বলিয়াছিঃ তাহার মধ্যস্থিত যে, অনাদি, 

অসীম, ব্রন্মের হ্টায় স্থুবিভূত আকাশ, তাহাকেই আমি চতুর্থ বস্তরূপে স্থির 

করিয়াছিলাম । এরই চারিটি বস্ত ব্যতীত অন্ত কোন বস্কই তৎকালে বিদ্যমান 
ছিল ন। | ৩৮ ৪৫ 

রাম বলিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! এ ব্রহ্মাুরূপ কটাহে কি ছিল এবং এ কটাহছের 

বিভাগে কোন্ আবরণ ছিল, তাহ। আমার নিকট বিবৃত করুন । (ব্রঙ্গাও-”কটাহ 

বলিবার তাৎপর্য এই যেঃ ব্রহ্মাণ্ডের আকার একটি গোলাকার ডিম্বের স্টায়। 

ডিম্বের অভ্যন্তরস্থ রসাদি বহির্গত হইয়| যাইলে উহ। ষেরূপ দুইখানি খোলা ব্যতীত 

আর কিছুই নহে, তৎকালে ব্রহ্গাণ্ডের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল )। ৪৬ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম ! এ দ্বিখণ্ডিত ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে ছিল দশণ্ডণ জল। 

জল অসীম, উহ দ্বিখণ্ীকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সন্ধিস্িত আকাশের বহির্দেশে বিস্তৃত- 

তাবে বিরাজিত। এই নিমিত্ত উহা! বিভক্ত ব্রহ্মাণ্ডের খর্পর দুইটির মধ্যে 

আগিতে পারিল না। দশগুণ জলের পর অগ্রজ্বালাযুক্ত দশগুণ তেজঃ? তৎপরে 

দশগুণ বিশুদ্ধ বারুং তাহার পর দশগুণ ত্বচ্ছ আকাশ, সর্বশেষে অসীম নির্দল 

বখণাকাশ | অন্যান্য সম্প্রদায় ব্রহ্মাণ্ডের পর মায়াশবল ব্রন্গের স্বরূপাকাশে 

অন্যবিধ যে আবরণ কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহা বেদবিরুদ্ধ বলিয়া আমরা! 

উহাকে স্বীকার করিতে পারি না । ৪৭-৫০ 

রাম বলিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! ব্রঙ্গাওখর্পরের উর্ধে ও অধোভাগে যে বিস্তারিত 
জগ গ্রভৃতি আছে, উহাকে কে ধারণ করিয়া রহিয়াছে? কোন্ আকারেই 
ব!এ সকল বস্ত অবস্থান করিতেছে ?। ৫১ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাবব ! পাধিব বস্তর অংশন্বরূপ এ ব্রঙ্গাণ্ডের খণ্ড 
যেরূপে কমলপত্রের ন্যায় অবস্থিত, উহার বহিঃস্থিত বারি প্রভৃতিও ঠিক 
মেইরূপে উহ্থার আশ্রত্র গ্রহণ করত বিরাজমান ছিল। বানরশিশু যেরূপ স্বীয় 
মাতার উদর দৃঢ়ভাবে ধরিয়াই মাতার সহিত লম্ফ দিয়! থাকে, খ্ীবারি 
গ্রভৃতিও ঠিক তদ্রুপ সেই ব্রহ্মাগখর্পর ধরিয়া বিদ্যমান ছিল। তৃষিত ব্যক্তি 
ষেবন্প জলের দিকে অগ্রসর হয়, সেইরূপ এ বাহা জলাদি বস্তু নিকটব্তা 
বরশাগ্ড-নামধেষ় স্ববিশাল যৃর্তির অনুগামী । বহির্ভাগের জলাদি বস্ত সেই 
বঙ্ধাণ্ডের অবয়ববত+ উহা! এ ব্রক্মাগুকে ধরিয়া আছে বলিয়া নিজ নিজ স্থান 

ইইতে চ্যুত হইতে পারে নাই । ৫২-৫৪ 



২৭৮ বাশিষ্-মহার।মা়ুণ 

রয় বলিলেনঃ হে এক্গন্! এ ত্রঙ্ধাণ্ডের খর্পর ছুইটি কি ভাবে অবস্থিত 
আছে এবং উহার আকৃতিই ব! কিরূপ ? :কোন্ বস্তুই বা! এ খর্পরকে ধবিয়। 

আছে এবং কি নিমিত্তই বা উহা বিনষ্ট হইতেছে ন। ?1 ৫৫ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাঘব! এই বে জগৎ দেখিতে পাইতেছঃ ইহ। 

স্বগ্নকাঁলীন দৃষ্ট পুরার মতই মিথ্য।। এই নিমিত্ত ইহার ধারণকর্তী কেহ 
ন। থাকিলেও হহা প্রত হয় । ইই| পতনোন্মুখ হইলেও পড়িয়া যায় ন।। 

নিরবঘুব হইলেও সাবযুব। প্রর হপক্ষে ইহা যখন অলীক, তখন ইহার পতনই 

বাকি* আর ধারণই বাঁকি। জ্ঞানম্বরূপ ব্রহ্দের স্ষুরণ এই ভাবে বিরাঁজিত। 

আকাশে যেরপ কেএগুচ্ফ ও শশ্যতা, বায়ুতে যেরূপ স্পন্দন, সেইরূপ চিদাকাশে 
এই জগৎ অবস্থিত। চিন্মন পরমাত্মার এই ব্রক্মাণ্ড এক সঙ্কল্সিত নগরমাত্র। 

ইহ! অন্ত (কিছুই নঘ, আকাশে আকাশ, নিরাকার হইলেও সব সময়েই সাকার 

বলিষা বোধ হ্য়। যদি মনে কর। যায় যে, ইহা পড়িঘ। যাইতেছে, তাহা 

হইলে মনে হইবেঃ ইহ। স্থিতিশীল নহে বলিষ। বাস্তবিকই পরিষ। ষাইতেছে ; 

যদি ইহাকে গমনশীল বোধ কর! যায়) তাহ। হইলে মনে হইবে, ইহ। গতিশীল, 

যদি ইহাকে স্থিতিশীল মনে কর! যায়ঃ তবে বোধ হইবে» ইং এই ভাবে সব 
সময়েই বর্তমান রহিয়াছে । যদি মনে করা যায়ঃ ইহা উপরদিকে উঠিতেছে, 

তবে জ্ঞান হইবে, ইহা উদ্ধদিকেই উঠিতেছে । যদি মনে হয়, ইহ ধবংসশীল, 
তাহা হইলে বোধ হইবে যে, ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে; যদি ইহা! উদ্ধৃত 
হইতেছে মনে করা যাঁয়। তবে জ্ঞান হইবে যে» ইই। আকাশে সব সময়েই 

উদ্ভূত হইতেছে । অর্থাৎ এক কথায় বল| যায় যে। ইহাকে যেরূপ মনে 
করিবে ঠিক তদ্রপই (বাধ হৃইবে। অলীকদৃষ্টিতে শারদাকাশে যেরূপ 
মুক্তাচয় ভ্রান্তি খশতঃ মত) বলিরা জ্ঞান হরঃ সেইরূপ ভ্রান্তিবশে কত জগৎ 

যে প্রকাশ পাইতেছেঃ কে তাহ] নির্ণয় করিতে সমর্থ? 1 ৫৬ 

অশীতিতম সর্ণ সমাপ্ত । 

একাশীতিতম সর্গ 
বশিষ্ঠ বলিলেনঃ হে রাঘব! তাহার পর সেই মহাকাশে বিরাটকায় 

রুদ্রদেব প্রমন্তভাবে নৃত্য আরন্ত কৃরিলেন। তাহাকে দেখিয়া মনে হইল, 

দশদিক্ব্যাপী শ্রামবর্ণ বিরাট আকাশ মৃত্তি পরিগ্রহ করিয়া নিজ সর্ববব্যাপি 

পরিত্যাগ করিধাছে। চন্ত্রঃ সূর্য এবং আগ্ধ তাহার ত্রিনয়নঃ দিকৃসকল 
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আঠার বস; তাহাকে দেখিরা মনে হইল, শ্ঠ।মলকাণ্ডিঘুক্ত স্তম্ত স্থবণাভা। 

বিস্তার করিতেছে । বাড়বাগ্রির মত উহার ত্রিনয়ন প্রজ্বলিত হইতে লাগিল । 

তাহার বিশাল বাহদ্বঘ্ব তরঙ্গসমূহের স্যার উৎ্ক্ষ্ত তইতছে। ভীহাকে সেই 

অবস্থায় দেখিয়া মনে হইপঃ বারিরাঁশি যেন সেই একার্ণব ইইতে আকার 

ধারণ করত উঠিয়ছে ৷ ১-৪ 

তাহার পর সেই রুদ্রদেবের দেহ হইতে ছায়ার ম্যায় এক মুন্তি নাচিতে 
নাঁচিতে বাতির হইল । সেই মুস্তিকে প্রথমে ছায়া বলিয়া মনে হওয়ায় সন্দেহ 
£ণযে, এখন আকাশ গাঢ় অন্ধকাঁরাচ্ছন্ন। র্যা একেবারেই লক 
পাইয়ীছেন, তবে এ অবস্থায় ছায়া আপিল কিরূপে? তাহার পর ভাল 

করিধা দেখিয়া স্থির করিলাম যে, উহ। ছায়। নয়, এক ত্রিনয়না স্তরীমূর্তি 
রুধদেবের সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন। সেই কামিনী কৃষ্ণবর্ণা) কৃশা এবং 

তাহার সর্বাঙ্গ শির! দ্বার। পরিব্যাপ্ত, তাহার বিরাট শরীর জীর্ণ এবং তাহার 

মুখবিবর হইতে অনবরত অগ্রিশিখ! বাহির হইতেছিল, তিনি বসন্তকালীন বন- 

শেণীবত পুষ্পপন্নবসৌন্দ্য্যশালী শেখর ছার! শে।ভমান। ৷ মনে হইল, কজ্জলপ্রভ 

এই প্রগাঢ় অন্ধকারে শ্যামবণ! কৃষ্ণা রজনী যেন মুর্তি ধারণ করিয়াছেন । 

অন্ধকীরণদ্দী যেন যুর্তিময়ী হইয়াছেন। আকাশের নীলবর্ণ যেন সাবয়ব 
হইয়াছে, করালবদনা অতিদীর্ঘাকৃতি শী রমণীমুর্তি যন আকাশের পরিমাপ 
করিবার নিমিত্ত উদ্ধে উখিত হইয়াছেন । তীহার দীর্ঘ ভূজ এবং দীর্ঘ জানুদেশ 

দেখিলে মনে হয়ঃ যেন দিজ্মগুলের পরিমাণ জন্য প্র কামিনী 
দাড়াইয়াছেন । ৫-১০ 

বহু দিন উপবাস করিলে দেহ্রে যেরূপ অবস্থ। হয়, এ কামিনীর দেহও 

সেহরপ কশ। তাহার অঞ্জনশ্তাম বিরাট শরীর পবনতাড়িত মেঘবৎ নত 

হইয়া পড়িয়াছে। তাহার শরীর এরূপ কশ যে, তাহার স্থিরভাবে দাড়াইয়া 
'শুকিবার ক্ষমতাও নাইঃ বিধাতা যেন এই নিমিত্ত দীর্ঘ দীর্ঘ শিরারূপ রজ্জু দ্বারা 
তনোন্ুখ শীর্ণ শরীর একত্র গ্রথিত করিঘ্াছেন। সেই রমণীর আকৃতি এরূপ 
দার্ঘ যে, তাহার মন্তক এবং চরণের নখ দেখিবার নিমিত্ত একবার আমাকে 
তি উচ্চে এবং একবার অতি নিয়ে ষাতায়াত করিতে বিশেষ কষ্টভোগ করিতে 

হইয়াছিল। তাহার মস্তক প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র শিরা এবং অস্ত্রতন্ত্রী দ্বার! 
পরিবেষ্টিত। খদ্দির প্রভৃতি কণ্টকতরুর ্তায় মূল হইতে শাখাপ্রশাখা অবধি 
সমগ্র দেহ স্ব্রবিজড়িত। কৃুর্য্য প্রভৃতি দেব-দানব-সমূহের নানা বর্ণের মন্তক- 

পদ্ম দ্বার! গ্রথিত মাল্য তিনি কণ্ে ধারণ করিয়াছেন। তাহার বস্ত্রাঞ্চল বায়ু- 

সন্ধুক্ষিত প্রোজ্জল শিখাযুক্ত অগ্নির সংযোগে সমুজ্জল। তাহার প্রলম্িত কর্ণে 
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সর্প সকল ছুলিতেছিল ; নরমুণ্ড তাহার কুগুল হইয়াছিল, তাহার কৃষ্ণব্ 

স্ুৃহৎ স্তনদ্বয় বিশাল অলাবুর মত ঝুঁপিয়া উরু পর্যন্ত আসিয়াছিল। তাহার 

খ্টাঙ্গমগ্ডলে কার্তিকেয়ের ময়ূরপুচ্ছে এবং ব্রঞ্গার কেশকলাপে পরিশোভি 

ইন্দ্রাদি দেবসমূহ্র মস্তক সকণ ঝুলিতেছিল ; তাহার দস্তশ্রেণীরপ চন্দ্রসমূহ 

হইতে বিমল কিরণ বহির্গত হইতেছিল ; তাহাকে দেখিয়া আমার মনে হইলঃ যেন 

অন্ধকার-সমুদ হইতে একট। উদ্ধরেখা উগ্ঠিয়াছে 1১১-১৮ 

সেই রমণী শুষ্ক অলাবু-লতার স্তায় আকাশে আশ্রয় গ্রহণ করিষা অবস্থান 
করিতেছিলেন ৷ তাহার সমগ্র শরার চঞ্চল বাযুতে পট-পট শব্ধ করিতেছিল। 

তিনি বৃহৎ তরঙ্গ-সদৃশ বাঘু উতক্ষেপ পূর্বক শ্যাম প্রভা বিস্তার করত নাচিতেছিলেন, 
তাহা দেখিয়া! মনে হইল? যেমন একার্ণবের তরঙ্গ-সমূহ উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল। তিনি 

কখন একবাহু, কখন বনবাহুঃ কখন বা অসংখ্য বিশাল বাহু বিস্তার করিয়া নৃত্য 

করিতেছেন, তাহার বা সকলের উতঙ্গেপণে এই জগত্রূপ নুত্যশাল। প্রকম্পিত 
হইতেছে । কখন তাহার এক মুখঃ কখন বা বহু মুখ, কখন বা অসংখ্য মুখ) 

আবার কখন বা তিনি যুখহীনা। কখন এক পদ, কখন বহু পদ; কখন অন্ত 

পদ, আবার কখন বা তিনি পদহীনা। এই সকল ঘটন। দ্বারা অ।মি তীহাকে 
কালরাব্রি বলবা বুঝিলাম। মনে হুইল, এই দেবীকেই সাধুর কালী বলিয়া 

অভিহিত করিয়াছেন। ১৯-২৪ | অরঘণ্র যন্ত্রের সম্মখস্থিত কাষ্ঠময় তিনটি 

গর্ভ যদি অগ্রিশিখায় পুর্ণ হয়ঃ তাহা হইলে বোধ হয়ঃ উহা তাহার ত্রিনয়নের 

তুল্য হইতে পারে । মব্যভাগে প্রজ্বলিত অগ্নিময় ইন্দ্রনীলমণি-পর্বতবৎ তাহার 
ললাট। তাহার স্ুবিশ।ল গণ্ুদ্বত় লোকালোক-পব্বতস্থু ইন্দ্রনীলমণিময় মধো 

সগণ্ত প্রদেশবত মধ্যস্থলে নিমগ্ন । বাতস্বনব্ধসদৃশ প্রবহ-নামধেয় অচঞ্চল বাযুরূপ 

সুত্র দ্বারা নক্ষব্রনিকর তীহার মুক্তাহার। যে সময় তিনি নৃত্য করিতেছিলেন, 
তৎকালে বাহুবল্লী উৎক্ষেপ করায় হস্তস্থিত পুষ্পসমূহ আকাশে বিকীর্ণ ও 

হস্তসঞ্চীলনবিনির্গত নখকিরণবত শুভ্র মেঘখণ্ড চারির্রিকে ছড়াইয়া! পড়ায় 

মনে হইতে লাগিল; ষেন আকাশে শত শত চন্দ্রের উদর হইয়াছে । ২৫-২৮ 

কল্পাস্তমেঘবত ভ্রমণশীল তাহার বাহুসকল নখপ্রভ প্রসারিত কর্িয়! দিজ্মগুলকে 

আক্রমণ করিল। কৃষ্ণাভ ভয়ঙ্কর বাহুরপ বৃক্ষ ধার সমগ্র আকাশপ্রদেশ 

বিজন অরণ্যের ন্যায় হইয়া উচিল। অঙ্গুলিসমূহ এ বাহুরপ বৃক্ষের লতা এবং 
নথপ্রভা উহার ফুল। ইনি লোল জজ্বানিচয় দ্বাগ| দগ্ধ খকজ্জুরাদিযুক্ত মহাবন- 
বেষ্টিত তমালতালবৃক্ষবিশিষ্ট দীর্ঘ ভূমিখগ্ডের স্তায় প্রতীয়মান হইতেছেন। অসীম 
মহাকাশে ইত্স্ততঃ বিক্ষিপ্ত কেশরাজি দ্বার আকাশমধ্যে তিনি অন্ধকাররূপ 
হন্তীর সঞ্চরণ করাইতেছেন। তীহার নিশ্বাসবায়ু এরূপ প্রবল যে, তাহা 
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বা স্থমেরু পব্ধতও টলিয়া যায় এবং নিশ্বীসের শব্দে চারিদিক বিক্ষোভিত 

১ইতেছিল। ৯৯-৩৩ 
তাহার অবিরল নিশ্বাসপবনের শব্দ মধুরক% নটের উচ্চ গীতের মত শুনাই- 

ঠাঁছল।॥ নুত্যের ফলে তাহার শরীর ক্রমেই বাড়িতে লাগিল । আমি অসীম 

শাকাশে আবস্কান করত একদুষ্টিতে উহাই দেখিতে লাগিলাম। আমি দেখিতে 
শাইলাম) মলয়, তৈলাসঃ মেরু, মন্দার, সহ্য প্রভৃতি পর্বতমালা মাল্যের হ্যাঁ 

ঠহার গলদেশে ছ্ুলিতেছিল। প্রলয়কালীন বিশ্ববাপা মেঘরাজি পরিধেয় 

“সনের হ্ঠায় শোভা বিস্তার করিতেছিল। এই ক্রিপোক তাহার দেহে দর্পণবৎ 

বোধ হইতে লাগিল। তাহার এক কণে রৌপানির্শিত কুগুলের হ্যায় হিমালয় 

পর্বত এবং অপর কণেস্সবর্ণনিশ্মিত কুণডলবৎ স্ুমেরু পর্ধত ছুলিতেছিল ) 

এই স্থবিশাল জগতের জীবনিবহের কোলাহল তাহার মেখলার ঝঙ্কারবৎ্ বোধ 

হইতে লাগিল' কুলপর্বতসমূহ তাহার গলদেশে দোছুল্যমান পুষ্পমাল্য ঃ 

শৈলশিখর ও তথায় অবস্থিত কানন-সমুদ্রাদি এ মাল্যের মধ্যস্থিত স্তবকবৎ 
প্রতীয়মান হইতেছিল, পুরাতন নগর এবং বনসমূহ এ মালাস্তিত কোমল পল্লবের 
মত জ্ঞান হইতে লাগিল ।৩৪-৩৯ 

আরও দ্রেখিলামঃ পুর, নগর? খতুঃ মাস, দিবস, রাত্রি প্রভৃতি জাগতিক 

ব্তপমূহ তাহা!রই দেহে বর্তমান । তীহার গলদেশে গঙ্গ।, যমুন। প্রভৃতি নদীসমূহ 
মালোর ম্যার দোছলামান রহিয়াছে । ধম্ম ও অধর্ম তাহার কর্ণদয়ের অলঙ্কার 
এবং চতুক্রেদ তাহার চারিটি স্তনন্বরূপ বোধ হইতেছে । সেই চারিটি স্তন 
হইতে ধর্থারূপ দুগ্ধক্ষরণ হইতেছে ৷ সেই স্ুতনচতুষ্টয়ের অএঞভাগ খক্, যজুঃঃ সাম 

ও অথপ্ব এইটি চারিটি বেদ। ক্রিশুণ* পটিশ, প্রাস, শক্তি, শর, মুষ্টি, তোমবর 
'পভৃতি অন্ত্রসমূহ দ্বারা গ্রথিত মাল্য তাহার গলে শোভমান এবং সেই অস্ত্ররূপ 

মাল্য হইতে আরও বহুবিধ অসংখা অন্ধ বাহির হইতেছে । দেব প্রভৃতি চতুদ্দিশ 
শব তাহার দেহাবস্থিত লোমাবলীর ন্যায় বিরাজিত 1$০-৪৪ 

তাহার শরীরাবস্থিত নগর, গ্রাম, পর্বত প্রভৃতি৪ যেন পুনরায় জন্মগ্রহণ 

কাঁরয়া আনন্দিতমনে তাহারই সহিত নাঁচিতেছে । এই ভাবে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক 

গমগ্র ব্রন্াও সেই সময় তাহার দেহরূপ লোকাস্তরে অবস্থান জন্য চেতনশীণ হইয়া 
নন্তাপরাষ়ুণ হইল | ৪৫-৪৬ 

কালীরূপধারিণী সেই ভগবতী ময়ূরী সমগ্র ব্রহ্গাগুরূপ বিষধর সর্পসমূহকে 
গ্রাম করত পরিতৃপ্ত। এবং আনন্দোন্মত্া স্তইয়া নৃত্যপরায়ণা হইলেন। তাহার 
সেই অসীম, বিস্তৃত দেহাবস্থিত ব্রহ্মা্ডও পুর্বকল্পের ব্রহ্মাগুবৎ হইয়াই দর্পণস্থ 
প্রতিবিষ্বের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি যে নৃত্য 

৩৩৬ 
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করিতেছিলেন, তাহা ঠিক নয় । গিরিবনাদি-সমনিত সেই পুরাতন ব্রঙ্গাই 

মহাপ্রলয়ের অবসানে নানাবিধ দীর্ঘরূপ ধরিয়া নাচিতেছিল। তাহার শগীর- 

দর্পণে সেই ব্রহ্গাণ্ডের নুতা আমি বহুক্ষণ অবলোকন করিলাম ; দেখিয়া বুঝলাম, 
সেই পুক্ধ-ব্রহ্মাওই অবিকল অক্ষতরূপে বিরাজমান রহিয়ান্টে । তাহার দেহে 

যে সকল ব্রঙ্গাড নাচিতেছিল। নুতোর বেগ বশতঃ সেই সকল ব্রহ্গাণ্ডের 

নক্ষত্রনিচয় বিচলিত হইল, পর্বধতসকল বৃণায়মান হইল। দেবদানবগণ 
মশককুলের ন্যাষ বায়ুবেগে চারিদিকে ছড়াইম' পড়িল ।৪৭-৫১ 

যুদ্ধক্ষেত্রে পক্রর প্রতি নিক্গিণ চক্রান্ত্র যেরূপভাবে ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ 
ঘূর্ণায়মান দ্বীপ ও সমুদ্র দ্বার! আকাশপ্রদেশ প্রিব্যাপ্ত হইল । সেই সমঘ 
গিরিশ্রেণী প্রবল পবনে তাড়িত হইয়া উপরিভাগে তরঙ্গ বায়ুতে তণবত উড়িতে 

লাগিল, নীলবর্ণ মেঘমালা বায়ুবেগে আকাশে আন্দোলিত হওয়ায় একপ্রকার 

'বুম্ঘুম্ শব্ধ উখিত হইল। মাটীতে কাষ্ঠ, অস্থি প্রভৃতি পদার্থসকলের পরম্পর 

সংঘর্ষে তাহাদের সন্ধিস্থল বিশ্লিঈ হওয়ায় “পটপট” শব্ধ হইতে লাগিল। ব্রহ্গাণ্ডের 
বস্তসকল পরস্পর সংঘষের ফলে দর্পণবৎ মিলিত ও অমিলিতুরূপ দুই 

প্রকার অবস্থায় মূর্তিধারিণী বিভীষিকার গ্ঠায় বোধ হইতে লাগিল। স্ত্রমের 
গিরি মেঘা্বরে কল্পবৃক্ষসদূশ দেহ আবুত কৰধত উচ্চ কুলপব্বতরূপ বা 

তুলিয়া! নৃত্য আরন্ত করিল। সেইরূপ অবস্থাতেও সাগরসমূহ তীরের 
উপর উঠিয়া তীরভূমির অমর্ধ্যাদা করে নাই। তরুশ্রেণী পৃথিবী হইতে আকাশে 
এবং আকাশ হইতে ভূতলে পতিত ও উৎপতিত হইতে লাগিল। আরও দষ্টি- 

গোচর করিলাম পুরসমুহ নিয়দেশে ঘর্ঘর্ শব করিয়। লুটাইতেছে । গ্ৃহ। 
অট্টালিক। প্রভৃতি সকল বস্তই পুগ্ঠিত হইতে লাগিল । ভগবতী কালরাত্রি নত 

পরায়ণা হইয়। চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই নুতাসমখে 
হস্তসঞ্চালন করার নিমিত্তঃ তাহার নখ হইতে আভা বিচ্ছ,রিত হইতে লাগিল। 

সেই নখাভার ভিতর দিবা, রাতি, চন্দ্র, স্বর্ণস্ত্রবৎ গু্ধ্য প্রভৃতি বস্তনিচদ 

কাঞ্চনস্ুব্রবৎ প্রভা বিস্তার করিতে লাগিল। ৫২-৫৮ 

ততৎকালে মেঘনির্গত বারিধারা সেই শীলাম্বরধারিণী নীহারহারশোভিন। 

(দবী 'কালরাত্রির ঘন্মবিন্রূপে পরিশোভিত হইল । অসীম আকাশ তাহা? 

লম্বিত কেশকলাপ? পাতাল তাহার পদদ্বয়ঃ পুথিবী তাহার উদর এবং চতুদ্দি” 

তাহার হস্ত বলিয়া মনে হইল। সমুদ্রমধ্যস্থিত ছোট ছোট দ্বীপাবলী তাহা? 
ত্রিবলী, গিরিশ্রেণী তাহার পার্থদেশ; আকাঁশ সর্ৃশ অট্রালিকায় দোছুল্যমা” 

প্রবহ প্রভৃতি বায়ু এবং প্রাণ অপানাদি বাদ্ুসমূহ তাহার দোলা । তিণি 

যখন নৃত্য করিতেছিলেনঃ তখন.আরও দেখ। গেল, হিমালয়, সুমেরু। সহ্য" 
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£ধর-সমূহ তাহার দেহে আন্দোলিত হইতেছে । পর্বতরূপ-মঞ্জরী-দমন্থিত 

'ধ সকল ব্রহ্মাগরূপ মাল। তিনি পরিধান করিয়াছিলেন, নৃত্যসময়ে সে সকল 
শান্দোলিত হওয়াতে জ্ঞান হুইল নৃত্যচ্ছলে আবরার বুঝি তিনি জগৎ-প্রলঘব 

গারস্ত করিলেন | ৫৯-৬৩ 

দেব-দানব-গন্ধব্ব-নাগাদি প্রাণিবর্গরূপ রোমাবলীতে তাহার দেহ সমাচ্ছন্্। 

ই বিশাল বপু স্থিরভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ না হওয়ার জন্যই যেন, চত্র- 
বং ঘুণ্যমান হইতেছে । তাহার ষজ্ঞোপবীত কর্মমফলবিভব, কর্মানুষ্ঠানের 

'ইতু জ্ঞান এবং কন্মযজ্ঞ-_-এই তিনটি স্তর দ্বার গ্রথিত। আকাশগ্রদেশে 

শও।পরাহণ| হইয়। তিনি তারস্বরে বেদ বিঘোধষিত করিতেছেন। তাহার 

ই নৃত্যে জগতের কোন বিশেষ পরিবর্তন সাধিত ন1 হইলেও, পৃথিবী আকাশে 

এবং আকাশ পৃথিবীতে প্রতিবিদ্বিত হওয়াতে আকাশ ও পৃথিবী সমান বোধ 

১ইতে লাগিল। এই জন্য সেই অপর আকাশকে পৃথিবী এবং পুথিবীকে 
আকাশ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । ৬৪-৬৬ 

সেই কাঁলরান্বির সুবৃহৎ নাসারন্জ হইতে প্রবল বেগে ভীষণ শব্ধ করত 

[নশ্বাসবায়ু প্রবাহিত হইল। ত্তীার ূর্ণায়মান চারিটি বাহুকে নৃত্যলময়ে 

“৫ বাহু বলিয়া বোধ হইল। সেই চারিটি বাহু বাতা।-তাড়িত পল্লবসমূহ্র 
গ|য সমস্ত আকাশ ঢাকিধ। ফেলিল। সেই সময় আমার ধীর দৃষ্টিও রণঙ্গেত্র" 

স্বত সৈনিকের টায় তাহার দেহস্থিত ব্রন্মাগুরূপ পদার্থের সহিত ঘূর্ণিত এবং 

এাগ্তবশতঃ অবসন্ন হইল» ফলে আমার আর তাহার বেই নৃত্য দেখিবার সামর্থ) 

রহিল ন| | নৃত্য করার জন্ তাহার শরীর ুরিতে থাকায় শরীর-সংশ্লিষট 
গিরিশ্রেণী যন্ত্রং বিূর্ণিত হইল। নতশ্চরসমুহ পতিত হইল। স্বব্স্থ 

'দবগৃহগুলি মাটীতে লুটাইতে লাগিল। স্থুমেরু এবং মলয় পর্বত বা 

গড়িত পত্রবৎ কম্পিত হইতে লাগিল। হিমালয় পর্বত তুষারবিন্দুৰৎ চারিদিকে 

'বঙ্গিপ্ত হইল। হস্তী দ্বারা দলিত পদ্ম-নাঁলবৎ অন্যান্ত পদার্থসমূহ খণ্ড-বিখণ্ড 
£ইতে লাগিল। তাহার নৃত্যসময়ে বিন্ধ্য ও সহা পর্ধত রাজহংসের স্তায় 
আকাশে উড়িতে উড়িতে বিদ্ভাধরগণের মত পৃথিবীর অপর প্রান্তে যাইয়া 
'দক্িপ্ত হইল । ৬৭-৭২ 

সেই কালরাত্রির দেহ-সরোবরে দ্বীপপুঞ্জ তৃণতুল্য, সাগরসমূহ বলয়বৎঃ দেৰ- 

মন্িরসমূহ পদ্মবৎ জ্ঞান হইতে লাগিল। নীলাভাযুক্ত স্বচ্ছ আকাশের মত; 

বপবদৃষ্ট অঞ্জনময নগরের ন্যায়, একত্র রাশীক্কত হৃর্যযমূহের মিলিত প্রভাপুঞ্জবৎ 
পুভায়মান সুবৃহতৎজজ্ঘ হে স্থবর্থপর্বত সুমেরুর অন্তর্গত সহ) বিদ্ধ্য এবং 

১লোস, মলয়, মহেন্র, ক্রৌঞ্চ, মন্দর, গোকর্ণ, বিদ্যাধর নগরাদি সমস্ত পৃথিবী 
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যেন জঙ্গমাবসম্পন্ন হইয়। নাঁচিতে লাগিল । সাগর পর্বতোপরি উঠিয়া নুত) 
করিতে লাগিলঃ পব্ধতও অতি উচ্চ আকাশে উঠিয়া নৃত্যপরায়ণ হইল। 

আকাশ চন্দ্র এবং সুর্যের সহিত পুথিবীর অধোদেশে প্রবিষ্ট হইয়া কে।ন্ স্থানে 

যে অদৃশ্ত হইল, তাহ। বুঝিতে পারিলাম ন|। আকাশের যে স্থানে চন্দ্র-হ্য 

অবস্থিত, সেই স্থানে পৰ্বতাদিসহ কাননসমূহ উঠিষা নৃত্য করিতে লাগিল। 
জগত এই প্রকারে বিধ্বস্ত হইয়। সমুদ্র-বেগে পতিত তৃণবৎ নাচিতে নাচিতে এক 

প্রান্তে যাইয়। ঘুরিতে লাগিল 1২-৭৬ 
প্রচণ্ড বায়ুপ্রকেপে তুণনমূহ যেরূপ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া থুরিতে 

থাকে, দেবী কালরাত্রির নও্তনসময়েও সেইবূপ পব্ধত গগনে উঠিয়।) অমুদ্র- 

সমূহ দিক্প্রান্তে থাইএ।, নদী, সরোবর, পুর, নগর প্রভৃতি অন্যান্য স্থানও নিঙ্জ 
নিজ স্থান পরিত)াগ করত অন্তস্থানে যাইয়। ঘু্া়মান হইল | জলাশয়ের সহিত 

মতস্তকুলও মরুভূমিতে পতিত হইয়1, সাগরে যেভাবে তাহার! ক্রীড়া করিয়। 

থাকে, সেইভাবেই স্বচ্ছন্ৰে ঘুরিয়। বেড়াইতে লাগিল । নগরসমূহ মাটীতে যেরূপ 

স্থিরভাবে অবস্থান করে, আকাশে উখিত হইয়াও তাহার। ঠিক সেইরূপই 

রহিল) প্রচণ্ড বায়ু'প্রবাহে পব্ধতসকল আকাশে উঠিয়। স্থিরভাবে অবস্থান 
করিতে লাগিল । গগন হইতে নক্ষব্রমাল। রত্রসমূহের ন্যায় পৃথিবীতে পতিত 

হইয়। অসংখ্য দীপশ্রেণীর ন্যায় ঘুরিয়। বেড়াইতে লাগিল । নক্ষত্রসমূহকে এ ভাবে 
ঘুরিতে দেখিয়া মনে হইল+ দেবতা ও গন্ধব্বসমূহ আনন্দভরে পরম্পরের উপর 
পুষ্পবর্ষণ করিতেছেন 1৭৭-৭৯ 

আরও দেখা গেল, সেই দেবী কালরাত্রির এরীরমধ্যেই স্থষ্টি, সংহরঃ দিন, 

রাত্রি প্রভৃতি মকল বিভাগই রজতবিন্দুবৎ শোভ। পাইতেছে। শুরু এবং কৃষ্ণ- 
পক্ষ তাহার দেহে শ্বেত-কষ্ণ-মণিযুক্ত দর্পণ মাল্যের ম্যায় বোধ হইতেছে । আরও 

দেখ। গেল, চন্দ্র এবং সূর্য্যমণ্ডল সেই দেবীর রত্বাভরণস্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন। 
নক্ষত্রনিকর কণদেশের মনোহর রত্রময় হারে পরিণত হইয়াছে । নির্মল আকাশ 

তাহার পরিধেষ স্বচ্ছ বন্্ (অন্বর) হইয়াছে । সেই অন্বরের মধ্যে মধ্যে গ্রজ্ছলিত 

বিদ্যতরূপ অগ্থি ঠাহার পরিহিত বস্ত্রের প্রোজ্জল রেখাবৎ প্রতীতি হইতেছে । সেই 

দেবীর নর্তনরূপ কল্পান্তকালে এই ত্রিজগৎ সশবে লুণ্ঠিত হইতে থাকায় মনে হইল, 
তাহার চক্র এবং সথর্ধ্যরূপ মণিখচিত ভূষণসমূহের নিক্ষণধ্বনি হইতেছে, এ ভূষণ 

সমূহের প্রত। সেই নিকণের সহিত উদ্ধ ও অধোদেশে ছড়াইয়। পড়িতেছে 1৮*-৮২ 

দিবাভাগ সেই সময় রণোন্সত্ত টীনিকের খড়েগর কান্তিসদৃশ শ্তামবর্ণ প্র 

হুইল। কুর্ধ্যদেব অধঃপতিত হওয়ায় তেজঃপুঞ্জ অন্তহিত হইল। অধিষ্ঠান 

রহ্গচৈতন্তের স্থির্ব হেতু স্থস্থিরভাবে অবস্থান করিলেও জনসমৃহ সেই সম 
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। দিকে লুটাইয়। পড়িয়। কোলাহল আরম্ত করিল। তখন চারিদিকে কেবল 

এবল অন্ধকার দেখা যাইতে লাগিল। তৎকালে ব্রন্মা; ইন্দ্র বিধু৯, শিব, অপি? স্্য্যঃ 

১ প্রভৃতি দেবতার! এবং অস্থরসমূহ পরম্পর বিভিন্ন হইয়া বাত্যাতাড়িত মশক- 

কু.লর মত তড়িদ্বিলাসবৎ চঞ্চল হইয়। যাতায়াশ আর্ত করিলেন। ব্রহ্মাণ্ডের 
্বাভাবিক অবস্থায়, স্থষ্টি-সংহার) সুখ-দুঃখ, উতপত্তি-নাশ, চেষ্টা-অচেষ্টা, বিধি- 

1পবেধ। জন্ম-মৃতু) প্রভৃতি ব্যাপারগুলি পরস্পর-বিরোধী, এই নিমিত্ত তাহার। 

দ্ধসময়ে পৃথক্রূপেই অবস্থান করে, কিন্ত বিপত্তিকালে প্রত্যেকেই পরম্পর 

'বরোধিভাব পরিত্যাগ করত মিলিতভাবে অবস্থিতি করতে লাগিল। সেই 

মময়ে তাহার দেহরূপ চিদাকাশে কত প্রকার যে শূন্তময় মিথ্য। স্ষটিস্থিতি- 

“হারঃ বিপদ, সম্পদ, পুথিবা প্রভৃতি ভ্রান্তি দেখ। যাইতে পাগিলঃ আহা বলি! 
শব করা সম্ভব নহে। তাহার দেহে উৎপর্তি, শান্তি মৃত্ুঃ উৎসব, যুদ্ধ, সাম। 
অন্গরাগঃ বিঘ্বেষ? ভয়ঃ বিশ্বাস প্রভৃতি পরম্পর-বিরোধী ধন্মসমূহ একাধারে রত্ব 

সমুহের মত প্রতিভাত হইল ৮৩ ৮৭ 
সেই দেবীর আকাশময়ু শরীরের অভ্যন্তরে পরম্পর-বিরোধ। স্থষ্টিপারম্পর্য)ও 

যাহ! দেখ! গিরাছিলঃ তাহারও সীম| নিদেশ কর। সম্ভব নহে। তাহার দেহ 
পরমদৃষ্টিতে চিদাকাশময় ; অপরমার্থদৃষ্টিতেই তাহা দেহে অধ্যাত্মশাস্ত্রের 
অনভিমত স্বভাবোৎপন্ধ মায়ারূপ আবরণের অন্ুভূমমান ত্রঙ্গাপ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি 
এখং নাশ, তিমির-রোগাক্রাণ্ত ব্যক্তির দৃষ্টিতে আকাশস্থ কেশকলাপের মত 
প্রশ্থুটত হইল । নিশ্চল অধিষ্ঠান-সত্তায় অবস্থিত এই ব্রম্মাগ্ড প্রকৃতপক্ষে চঞ্চল 

শ। হইণেও দর্পণস্থ প্রতিবিষ্বে অচণ ভূধরের মতই চঞ্চল বলিয়া মনে হইয়া থাকে। 
গাহার নত্তনাবেশে মায়াভান্তরোৎপন্ন ব্রন্মাগুসযূহ শিশুর কলিত স্থ্টিবৎ প্রতি- 
মুতে এক স্থিতি ত্যাগ করত অপর স্থিতি গ্রহণ করিল। দৃষ্টিগোচর করিলাম; 
তাহার দেহমধ্যে কখনও ক্রিয়া-শক্তিতে এ্গাগরূপ মুদ্গসমূহ একত্র হইতেছে, 
আাবার পরযুহূর্তে সে সকলই আপন। হইতেই ছড়াইয়া৷ পড়িতেছে। ক্রিয়াশভি- 
ব্নাপণী সেই কালরাত্রিকে কখন দেখা যায় আবার কখনও ব কোন উপায়েই 
ঠাহাকে দর্শন করা সম্ভব হয় না। কখন তিনি অদৃষ্টপ্রমাণরূপে লক্ষিত হন, 
আবার কখন বা তাহার গগনব্যাপী সীমাহীন মুক্তি দৃষ্টিগোচর হয় । সেই দেবীই 
আমাদের বিশুদ্ধপরমাঁকাশরূপিণী ব্রক্জাওব্যাপিনী সংবিৎশক্তি। এই কালরাত্রিই 
'ধকালাবস্থিত ত্রিলোকের অন্তর্গত চিৎঘ্বরূপ! । এই নিমিত্ত জন্মান্তরীণ বাসনাৰশে 

পুরুষের হৃদয়ে যে সংসারজাল দেখা দেয়, এই দেবীই তাহার মূল। চিতির এই 
ধঃবর্তন বড়ই বিচিত্র। এই কালরাত্রিই অবিদ্। দ্বারা আৰৃত চিৎস্বরূপা, এই. 
নখিনই তিনি সমগ্র সংসারের আনেখ্যস্বরূপ জাজল/মান রহিয়াছেন 1৮৮-৯৪ 
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যে সমন্ব বিদ্যাবলে এ দেবীর অবিগ্যারূপ মালিন্ত দূরীভূত হয়ঃ সেই সম? 
তিনি অচঞ্চ গগনরূপে পর্যাবসিত হন। এইরূপ তিনি সংসারীর দৃষ্টি এ৭ং 

মুক্ত যোগার দৃষ্টি-_-এই উভয় দৃষ্টিগম্য অবিথ্যাক্রান্ত ও বিদ্াক্রান্ত-_-এই দহ 
প্রকার ঘুগ্ডিই ধরিয়া থাকেন । বাস্তবিক, বিচারদৃষ্টি দ্বার! দেখিলে জ্ঞান হই 

ষে, আগ্তন্তরহিত চিদাকারই মাত্র ধরিয়। আছেন, তীহার অসীম চিন্ময়দেতে 

এই দৃগ্প্রপঞ্চ প্ষটিকপ্রস্তরোপরি পদ্ম চক্র প্রভৃতি রেখার স্াঁয় মনে হঘ। 
প্রকৃতপক্ষে সাগরে তরঙ্গবৎ এ সকণ দশ্য আকাশরূপিণী কালরাত্রির আকাশ- 

রূপ ব্যতীত অতিরিক্ত কিছুই নহে :৯৫-৯৬ 

বিরাটদেহা দেবী ভৈরবী এই প্রকারে সমগ্র আকাশ ব্যাপিয়। সেই ভৈর? 

মৃহি কল্পাস্ত-কুদ্রদেবের সম্ুথে অবস্তিতি করত নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। 

কল্পান্ত-রুদ্রদেবের ললাটাগ্রি দ্বাগ। কাননভূমি দদ্ধ ইইয| স্থাণুমাত্রাবশিষ্ঠ রহিল। 

সেই দেবী প্রবল নৃত্যের আবেশে প্রণয়কালীন প্রচণ্ড ঝাটকান্দোলিত বনরাজিবং 

কাপিতে লাগিলেন । কুদ্।ল, উদৃখল, চশ্মাসনঃ ঘলঃ বুস্ত; :মুধলঃ উদকেণ 

(জলপা বিশেষ ) এবং স্থালী-_এই সকল পদার্থ তাহার গলদেশস্থ মাল্যের 

ভিতর এথিত ছিল ' এইরূপ মালা ধারণ কারয়া তিনি নাচিতে লাগিলেন এবং 

সেই মাল্য হইতে তিনি পুষ্পসমূ চতুদ্দিকে ছড়াইতে লাগিলেন । তাহার উদ্দাম 

নৃতে সেই পুষ্পসমূহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ইইল ! ক্রমে দেখ। গেল, নৃতাপরাযণা সেই দেবা 
গগনবৎ ভীমদেহ রুদ্রদেবের পুজ। করিতেছেন এবং রুদ্রদেবও ত্দ্বৎ বিরাটদেহে 

নৃত্য করিতেছেন । গরুড়পক্ষবিনিম্মিত শিখায় বিভূধিত। গলে মুণ্ডমালাশোভিনী 

দেবী কালরাত্রি যম-বাহন মহিষের বিশাল শূঙ্দ হস্তে লইয়। মহানন্দভরে ডি্বং 

ডিম্বং সুডিম্বং পচ পচ ঝম/ ঝম) রূপ তাঁলশন্দ সহকারে নাচিতেছেন এবং মাঝে 

মাঝে নৃত্যপরাঁথণ কাণভৈরবের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন । হে পাঠকবর্গ! 

সেই ভগবতী দেবী কাঁনরাত্রি এবং পুজ/মান সেই কুদ্রদেব তোমাদিগকে বগ! 
করুন 1৯৭-১০২ 

একা শীতিতম সর্গ সমাপ্ত । 

দ্যশীতিতম সর্গ 

সাম বলিলেন, হে তগবন্।“ ইত্ঃপূর্বে আপনি প্রলয়ের যে বণ! 

করিষাছেনঃ তাহ! হইতে বুঝিয়াছিলাম, সকল পদার্থই ধ্বংস হইয়াছেঃ কিছুই 

বর্তমান নাই। তবে সেই দেবী কোথ। হইতে আগমন করিয়। কোথায় কিরূাপেঃ 
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« ৮৪) করিলেন এবং স্ুর্ণ, ফল» কলস প্রভৃতি পদার্থ কিছুই ষখন ছিল না, তখন 

*,*ন সেই সকল দ্বারা গ্রথিত মালাই বা কোথায় পাইলেন? ব্রিলোকের লয় 

৮2, এই কথাই ত আমাকে বপিয়াছেন, তবে আবার কালরাত্রর শরীরে 

'নবূপে তাহা আসিল? সকলই যে সময় নির্বাণপ্রাপ্তঃ সে সময় সেই দেবীই 
এ" কোথা হইতে আসিফ নৃত্য করিতে লাগিলেন, ইহার রহস্ত বলুন ।১-২ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাঘব! ধিনি নুহা করিতেছিলেন বলিঞ়াছিঃ তিনি 

'রুধশ নহেন, স্ত্রীও নহেন ৷ প্রকৃতপক্ষে তাহার নৃতাও্ কিছুই নহে, এবং 

$।ঠারাও কিছুই নহেন ৷ সেই অবস্থায় তাহাদের মৃত্তির কথা ষাহা বলিষ্বাছি; 
:1হ1ও কিছু নহে নিখিল কারণের কারণ আগদ্ন্তরহিত যে চিদ'কাশ, সেই 

'পরাট প্রকাশশীল শিবরূপী চিদাকাশই ভৈরবমুক্তিতে দেখা গিষ্বাছিল। মহা- 

পলষের পর সেই মহাকাশরূপী চিদাকাশই এ ভাবে বর্তমান রহিয়াছেন। 

শাকারহীন স্বর্গ ষেরূপ দৃষ্টিগোচর হষ নাঃ সেইরূপ এই পরমাকাশ চেতনস্বরূপ। 
মহ নিমিত্ত উক্ত প্রকার স্বভাব (কাঁণরাত্রি ও ভৈরবমৃণ্তি ) ব্যতীত থাক সম্ভব 

ন;হ) বেদে চিদাকাঁশের আকার যে ভাবে স্বীরুত হইয়াছে, পে আকার শ্রী 

কাণরাতি এবং রুদ্রদেবের মুণ্তি ।৩-৬ 

তে প্রাজ্ঞ। চেতন বাতীত মাত্র চৈতগ্ঠ থাকা সন্তবকি? তিক্ততাহীন 

মব৮ কি কখন দৃষ্টিগোচর করিয়াছ? বলয় প্রস্ৃতি আকৃতি ব্যতাত স্বণের 

আংন্তরধধ সম্ভব কি না, তাহাও একবার ভাবিয়া দেখ । নিজস্বরূপবিহীন বস্ত 

'বরূপেই বা থাকিতে পারে ? মাধূর্যাহীন ইন্টুরস কখন হয় কি? যেইক্ষুরসে 
মাধুধ। নাই, তাহা ইক্ষরপ বলিয়া গণ্য নহে। চেতনহীন যে চৈতন্ঠ১ তাহাকে 

*১তন্তই বল! যাঁয় না, কিন্তু চিদাকাখের ধবংসও সম্ভব নহে । চিনুয় ব্র্গ 

হই ভেদহীন ব্রঙ্গাণ্ডের কথিত বঙ্গসর্তাতিরিক্ত রূপ সম্ভব নহে; কিন্ত 

আপনাতে স্বীয় অতিরিক্ত পহুরূপ স্বীকার করিবার নিমিত্তই প্রথমে আকাশরূপে 

টং" হইব! আপনি যে আকাশ হইতে অভিন্ন, ইহাই দেখাইঘাছেন |৭-১১ 

েই চিন্বাধ ব্রন্মের যে অক্ষব্ধ সভা, সেই আদ্দিহীন অসীম সর্বশক্তিসম্পন্ 

” দামাপ্রই এই ভ্রিলোক-স্ষ্টিঃ সংহারঃ আকাশঃ ভূঃ দিক্, নাশ, উৎপত্তি, নাম; 
“5« জন্থা। মুত্যু, মায়া? মোহ, মান্দাঃ বস্তু) অবস্তু বিবেক+ বন্ধ) মোক্ষ) শুভ) অশুভ, 

'৭.', অবিষ্তা। দেহহীন তা, দ্রেহবত্তা) ক্ষণ চির) চাঞ্চল্য) ধৈর্য্য, তুমি, আমি, অপর, 

স., অপৎ, মুর্খত।, পাগ্ডিত্য) দেশ, কাল, ক্রিয়, দ্রব্য ইত্যাদি কল্পনা, রূপ, 
সা পাক, মনও কনা জ্ঞানেক্ছির। ক্ষিতি, অপ তেজ, বায়ু, অগ্রিঃ আকাশ প্রভৃতি 
₹”। বিস্তার লাভ করিয়া থাকে । এই সকল দৃশ্ঠ প্রপঞ্চই পরিশুদ্ধ নির্মল 

চদকাশ ; সেই চিদাকাশ নিজ আ্বাকাশভাব ত্যাগ না করত এই সকল 
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গ্রপঞ্চরাপ অবস্থান করিম। থাকে । ফল কথা, এ সকল প্রপঞ্চ স্বচ্ছ আকাশ 

মাত্র, ইহাতে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই । স্বপ্ন প্রভৃতি এ সকল বিষয়ে 

অখগুনীদ্ব উদভবণ 1১১-১৯ 

আমি চিনান পরমাকাঁশরূপে নাহাকে বন করিয়াছি, তিনি এই শিব. 

তিনিই সনাতন । তিনিই হরি, চন্দঃক্ূর্া ; তিনিই ইন্ত্র, চন্দ্র, যম+ কুবের ও অগ্নি : 

তিনিই বায়ু, সমুদ্ব ; তিনিই মেঘ । যাহ। ছিল না, তাহাও তিনি । ফল কথা, 

যাহ। কিছু প্রপ্বুরিত হইয়া থাকে, সে সকলই তিনি-তিনিই সেই চিনা 
আকাশের অণকণা। অকারণ ভাবন। দ্বারাউ তিনি এইরূপ নানাবিধ নামে 
আখাত হন। স্বভাবমারবোধে তিনি প্রক্কৃতই যাহা, সেইরূপেই বিদ্যমান 

গাকেন । শঞ্ঞদট্রিতে তিনি জড় বঙ্গাগুরূপে অবস্থিত; কিন্তু তত্বদৃষ্টিতে নিজ 
বোধস্বরূপে তিনি অবস্থান করিতেছেন। স্থতরাং ইহাই বিদিত হও যে, 

সবই শস্ত, একত্ব দিন কিছুই বিগ্বামান নাই । পরস্বভাব জীব যে পর্য্যন্ত জানিতে 

না পারে, সেই অবধিই গে সংসার-সাগরের তরঙগমালাষ আধ্লত হম! 

ষে সমর সে তাহা বুঝিতে সমর্থ হয) তখন সে তন্ময় হইয়া! সেই নিরামর পদে 

সুপ্রতিচিত তইয়া থকে । তত্রজ্ঞান লাভ হইলে ইহা তরঙ্গ, ইহ। সাগর, এ ভাব 
দূর হইয়া যায়! ইভ] দ্বারা সবই গ্রীশাস্ত হয়! সে সমঘ একমাত্র সেই 
অশীম চিদাকাশ বিদ্যমান থাকে ! ২০-২৬ 

দুশীতিতম সর্গ সমাপ্ত 

ত্র্যশীতিতম সর্গ 

বশিষ্ঠ বণিলনঃ? তোমাকে আমি ধে পরামাকাখের কথা বনিয়াছি, উহাকেই 

আমি শিব নামে নির্দেশ করিয়াছি । উনিই সেই সময় রুদ্রমুক্তিতে নৃতা 
করিয়াছিপেন ! হে কৃতিশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে তাহার যে মুদ্তির ক? 

বপিয়াছিঃ তাহা প্রক্তপন্গে মুত নহে; চিদ্ঘন আকাশই সেইরূপ মুষ্টি 
প্রতিশ্াসিত হয়েন। দে সময় আমি শান্ত আকাশেই সেই মুস্তিরূপে 

দেখিয়ীছিলাম । আমি বলিয়ই ঘেই ব্যাপার অবগত হইতে পারিযাছিলাম ; 

অপরের ইহার কিছুই দেখা সম্ভব ছিল না' সেই ক্লান্ত, সেই রুদ্র) সেই 
ভৈরবী--এ সকলই মায়াঃ ইহা আমু বেশ অনুভব করিবাছিলাম | ১-৪ 

সেইরূপ যুদ্তিতে পরমশুন্ঠ চিদাকাশই প্রতিভাত হইয়াছিলেন। উভৈরবমুর্ডিতে 
সেই চিদাকীশই লক্ষিত হইয়াছিলেন। সেই সময় আমি কল্পনা-নেত্রে যাহ। 
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গাত| দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলাম, তাহা কন্পনা-দৃষ্টিমাত্র ( বাঁচ্য-বাচক-সন্বন্ধকে 

ক্নন। ব্যতীত অপর কিছু বল! যায় না); এই নিমিও আমি যেরূপ দেখিয়া- 

পাম? ঠিক নেই কল্পনানুরূপ বর্ণন করিলাম | ৫-৬ 

হেরাম। এই বিশ্বে চিরকালের অভ্যাস বশতঃ যে সকল আধিভৌতিক 

প্রপর্ধ কল্পনা-মম জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার দ্বার। মুহুর্তমধ্যে লোকের 

সতাতা-ভ্রম জন্মি্া থাকে; কিন্তু এই ভ্রম যাহাতে ত্বরায় অপগত হয়ঃ 
তাহাই করা কর্তধ্য। তিনি ভৈরবও নন; ভৈরবীও নন, কল্লীস্তও নন) 

প্রকৃতপক্ষে সে সকলই ভ্রান্তি; মাত্র সেই চিদাকাশই প্রকাশমান রহিয়াছে । 

চদ্াকাশ হইতে স্বপ্রকালীন পরিদৃপ্তমান পুরীর ন্যাম, সক্ল্পর্ূত 'বগের হ্যায়ঃ 

ত্র বাকাঞ্জালে বসানুভূতির হ্টাষ, এবং মীনস-কল্সিত রাজ্যবিলানবত» এই 
প্রপঞ্চের উৎপত্তি হইরা থাকে । যেরূপ ন্বগ্নাবস্থার পুরী দৃষ্টিগোচর হয়ঃ স্বচ্ছ 

আকাশপটে যেরূপ ভ্রম বশতঃ মুক্তিদর্শন ঘটে? এবং নীলবর্ণ আকাশে যেরূপ 
কেশকলাপ দৃষ্ট হযঃ তদ্দপ চিদ্ঘন আত্মা অ-চিৎ অর্থাৎ চিতি ব্যতীত জড়বস্রও 

বাশ ভয় | ৭-১০ 

চিন্না্র নির্মল আকাশ স্বপ্বরূপে স্বয়ংই প্রভাসিত আছেন । এই ষে দুশ্থু- 
প্রপঞ্চ প্রতিভাত হইতেছে, ইহা সেই আত্মাই প্রন্গাগুৰপে প্রতিভাত হইতেছেন, 
ইহাই জানিবে । যেরূপ চিদাক!শে স্ব-আত্ম। জাজ্বল্যমান রহিমাছেন, তদ্রুপ 

পটেও তিনি দেদীপ্যমান ।- প্রলম্নসময়ের নেই ভয়ঙ্কর অনল-প্লাবনেও তিনি 
বর্তমান | ১১১২ 

হে রবুকুলশ্রেষ্ঠ ! শিব এবং শিবা যে নিরাকার, তাহা বর্ণন করিলাম। 

ম্বনির্ণঘের দ্বারা তাহার নুত্যের স্বরূপ তোমাকে বলিব, তুমি আকর্ণন কর। 
শক্তি প্রভৃতিতে ভ্রম জন্মাইলো তাহা যেরূপ রজত বা তদশ অন্ত কোন 

পদার্থ বুঝাইম1 থাকে, তাহ! কিছুই নহে__এরূপ বুঝাধ নাঃ তদ্রুপ চেতন বস্ত্র 
গেতনও স্পন্দ ব্যতীত থাকা সম্ভব নঠে । স্পন্দই হইতেছে উহার স্বভাব । ম্বণ যেরূপ 

নিজ আকৃতি-সংগঠন মাহাত্মো রূপ্যস্বরূপে অবস্থিত হইব়। থাকে, তদ্দপ আত্মাও 
নি স্পন্দস্বভাব বশতঃ রুদ্ররূপে অবস্থিত হযেন । যে বস্থ চেতন, তাহা নিজ 

্বতাববশে নিশ্চয়ই স্পন্দধন্মী হইবে ; কেন ন।, সভাব দ্বারাই পদার্থের আকৃতি 

মশিবিষ্ট হয়। ই চিদ্ঘন শিব আত্মার যে স্পন্দঃ তাহাই আমাদিগের কাছে 
খাসনার আবেশবশে নৃত্যরপে বিরাজ করিষা থাকে ; সুতরাং কল্পান্তকালের 
তমদবেমূত্তি কুজ্রদেব যে নৃত্য করিয়া থাকেন* তাহাকে চিদ্ঘনের স্বকীয় স্পন্দ 
বলিয়া জানিবে | ১৩-১৮ 

রাম বলিলেন, তত্বৃষ্টি ঘর! দর্শন করিলে এই দৃশ্-প্রপঞ্চের সন্তাই থাকে 
৩৭ 



২৯০ বািষ্মহারামায়ণ 

না]; ঠে মতে জিজ্ঞাস। করিবার আমার কিছুই নাই । অতত্ব্দশীর দৃষ্টিতে 

আপনাকে জিজ্ঞামা করিতেছি, এই যে প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান দৃশ্টপ্রপঞ্চ, 

কল্লান্তকালে ইহা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়। যায, কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে ন।' 

তাহার পর এই মহাশৃন্ঠ পরমাকাশে জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা-_-এই ব্রিপুটা 
ভাবের বিলয় একেবারেই ঘটিয়া থাকে, সেই সময়ে চিদ্ঘন চেতনের 
চেত্যানুভূতি অর্থাৎ রুদ্রদেব ও কালরাত্রির নত্তন কি প্রকারে সম্ভবপর? তা 
আমাকে বলুন । ১৯-২০ ৰ 

বশিষ্ঠ বলিলেন? বৎস! তোমার যদি সন্দেং উপস্থিত হইয়া থাকেঃ দ্বৈত 
ক্র সংখর-সমুদ্র নিরৃত্তি করিবার বাসন! জাগিয়া থাকে? তবে শ্রবণ কর । এই 

যে চিন্মাত্র আকাশ, ইহাতে চেতাভাব কিছুই বিদ্যমান নাই। কোন সময়েই তিনি 
কোন বিষয় অনুভব করেন ন|। সতত পাষাণবং অচল অটল বিজ্ঞানঘন 

আকাশবৎ খিরার্রিত আছেন। যে কিছু অনুভূত হইতেছে, সে কলহ 
এ চিতির স্বভাব এবং চিতির স্বভাবই দেবী কাপরাত্রর নৃত্যরূপে খ্যাতিলাত 

করিয়াছে অথচ শাপ্ত চিৎস্বভাব স্বীর সম্ভীতেই অবস্থান করিতেছেন । তাহার 

অণুমাত্র ব্যত্যর নাই। স্বপ্ননময়ে যেব্ূপ চিংই পুরঃ নগর প্রভৃতির ন্যায় অন্তরে 

প্রকাশ পায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহ। নগরাদি নহেতউহা। বিজ্ঞানঘন 

আকাশমাত্রঃ সেই প্রকার চিন্তা আত্ম! সৃষ্টির প্রথম হইতেই আপনাতে 

জেয়গ্রপঞ্চ অনুভব করিয়। শ্বয়ংপ্রকাশময় অবস্থান জবস্থিতি করেনঃ তাহার 

স্বস্বরূপের কিছুমার বাতিক্রম হয় না। ২১-২৫ 

কথিত চিত স্বীয় শ্বভাবরূপ আকাশকোঠরে স্বয়-প্রকাশ হইয়া [শি 
করপন।বশে আপনাতে ক্ষণ, কল্প, ব্রহ্মা ইতা]দিরূপ ভাস্তি ধরিয়া থাকেন। 

চিদ্রাকাশ স্বীয় অভ্যন্তরে নিজেই প্বুরিত-_প্রভাযুক্ত হই স্বভাবরূপ আকাশে 

“তুমি আমি” ইত্যাদিরূপ কল্পন| করেন; স্থৃতরাং বাস্তবপক্গে দ্বৈতও নাই; 
একতা ও নাইঃ শন্ততা, চেতন, অচেতন, মৌন প্রভৃতি কিছুই নাই। কোথাও 
কোন বাক্তিই চেত্যরূপে কোন কিছুই অনুভব কাঁরতেছে না) স্থতগ্াং 
অন্থভবকত্তাও কেহ নাইঃ মাত্র মৌনই অবশেষ আছে । নির্ব্বিকপ্প-সমাধিহ 
সকল শান্-সিদ্ধান্তঃ এ নিব্বিকক্প-সমাধিও প্রস্তরবত নিশ্চল । সুতরাং তুফা 
অবলগ্ন করিঘ্বা নিশ্চলভাবে থাক | হে রাঘব ! তুমিও ঈশ্বরের নায় লৌকিব 

দৃষ্টি দ্বারা অভ্যাসমত ষথাপ্রাপ্ত স্বীয় রাজ্যপালনাদি কার্ধ্য করিয়া পরমদৃষটিতে 
নিশ্চলভাবে মপঃ মানঃ মোহ ত্যাগ করত শরীর-জীবাভিমান পরিতাাগ 

করিয়। আকাশবৎ বিশদ-খাস্তরূপে অবস্থিতি কর | ২৬-৩১ 

ত্রযশীতিতম সর্থ সমপ্ড 



চতুরশীতিতম সর্গ 
শ্রীরাম বলিলেন, হে মুনে ! দেবী কালী কি জন্য নৃত্য করিয়। থাকেন এবং 

“কনই ব। তিনি এী ভাবে শুলঃ ফল, কুদ্দীল মুষল প্রত্ৃতির মাল| ধারণ 

করেন ? ৯ 

বশিষ্ঠ বলিলেন) সেই উৈরব-ধাহাকে চিদাকাশ শিব বলিয়া উল্লেখ 

করিয়াছি, তাহার মনোময়ী ম্পন্দশক্তিকেই তুমি কালী (মায়া) বলিয়া 
বুঝিবে । এী কালী শিব হইতে পৃথক নহেন । বায়ু এবং বায়ুর ম্পন্দ যেরূপ একই 
বস্তঃ অনল ও তাপ যেরূপ অভিন্ন, সেইরূপ চিন্ময় শিব এবং তাহার স্পন্দশক্তি 

মর্থাৎ এ মায়া একই পদার্থ কোন সময়েও পুথক্ নহ্ন। স্পন্দ দ্বারা 

'যব্ধপ পবনের অন্রমান হইষ| থাকে, তাপ দ্বার। যেরূপ অগ্নির অনুমান হয়, 

তদপ শিবনামক নির্মল শান্ত চিদাআ্বাও এ স্পন্দশক্তি দ্বারা লক্ষিত হইয়। 

থাকেন, অন্ত কোন প্রকার উপায়ে লক্গিত হন না। তত্বজ্ঞের] এ শান্ত 
শিবরূপী চিন্মাত্রকেই অবাজ্মনসগোচর ব্রঙ্গ বলিব! অবগত আছেন । ২-৫ 

এই যে ম্পন্দশক্তিঃ ইহ। তাহারই ইচ্ছা | এই ইচ্ছারূপিণী স্পন্দশক্তিই দর্শনীঘ 
এক্স প্রকাশ করিয়া থাকেন । যেরূপ সাকার মনুষের ইচ্ছ। কল্পনাময় নগর 

নির্মাণ করিয়। থাকে, সেই প্রকার এ নিরবঘব শিবের ইচ্ছ। দ্বাবাই এই 
দু প্রপঞ্চ নিশ্মিত হইতেছে । এই ইচ্ছারূপিণী স্পন্দশক্তি জীবার্থিগণের 

জীবনরূপে পরিণত হইয়াছে বলিয়। জীবচৈতন্য নামে সৃষ্টির মুলকা'রণ হেতু 

প্রকৃতি নামে দৃশ্তভাবে অনুভূত, উৎপত্তি প্রভৃতি বিকার-সম্পাদন পূর্ব্বক 

ক্রি নামে কথিত হয়েন। এ মায়! বাড়বানলের প্রচগুজ্বালাবৎ পরিদৃশ্ঠমান 
হ্য্যমগ্ডুলের উত্তাপে শুষ্ক হন বলিয়। শুদ্ধ নামে প্রথিত হয়েন। উৎপলবর্শ 

5ইতেও প্রচণ্ড, এই জন্য তিনি চঙ্ডিকানামে প্রখ্যাত হইয়া থাকেন । ৬-৯ 

সর্বত্র জয়লাভ করিধা থাকেন বলিয়া! উহার নাম জয়া; ইনি সর্ববিধ 
[সদ্ধর আশ্রয়ঃ সেই নিমিত্ত উহার নাম সিদ্ধ। ; সর্বত্র বিজয় লাভ করেন, এই 

জন্য উহার নাম বিজয়!) জয়ন্তী, জয়! । পরাক্রমে ইহাকে কেহই পরাজয় 
করিতে সমর্থ নহে বলিয়াই ইনি অপরাজিতা । উহার মহিম। কেহই গ্রহণ 
অর্থাৎ বর্ণন করিতে সমর্থ নহে, এই নিমিত্তই ইহার নাম দুর্গা । গ্রণবের 
মার ভাগ ষে শক্তি, তাহাও ইনি, এই নিমিত্ত ইহার নাম উমা । গায়ক অর্থাৎ 
যাহার! ইহার নাম জপ করে, তাহাদের" ইনিই পরমার্থন্বরূপঃ এই কারণে 
চার নাম গাষত্রী। সর্বজগতের প্রসবকর্রী বলিয়। ইনি সাবিত্রী । স্বর্গ, মোক্ষ 

প্রভৃতি সর্বপ্রকার উপাসনার জ্ঞান-দৃষ্টিধার] ইহ! হইতেই প্রবাহিত হয় বলিয়া 
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ইহার শাম সরনম্বতী। ইনি গৌরদেহাঃ তাই ইনি গৌরী নামে কথিত। যে 

সময় ইনি শিবশরীরের অন্ুযঙ্গিনী হয়েন, নে সময়ে ইনি গৌরী নামে আখ্যাতা । 

নিদ্রিত এবং জাগ্রত সবজীবের হৃদয়প্রদেশে অনাহত-নাদস্বরূপে আকারাদ 

মআরাত্রিতয়শূ্য শব্দবরগানামধেষ প্রণবের নাদতাগের উচ্চারণ সর্বদাই ইহার 

দ্বার] সম্পাদিত হইয়। থাকে, এবং হৎপদ্মের অন্ধুষ্ঠপরিমিত রজ্ে লিঙ্গশরীবে 

অবস্থিত দহর-নামক শিবের শিরোভূষণ বিন্দুরূপ। চন্দ্রকল! বলিয়াও ইনি উম। 
নামে অভিহিত! হইয়। থাকেন । শিব এবং শিবা এই উভয়ের, বণ 

আকাশম্বরূপ, এই জন্ত তাহাদের বর্ণ কালো । ১০-১ও 

কাল এবং কালী উভয়েই স্থজনসপ্ঘল্পময দৃষ্টি দ্বার। আকাশকেই মীংসমম 

জ্যামবর্থ শরীবরূপ দেখয়াছিলেন॥ বাস্তাবক তাহারাও তোমাদের 

আকাণাতিরিক্ত অপর কিছুই নহেন । আকাশ যখন আকাশেই বিদ্যমান, 

তদতিরিক্ত অপর কোন আধার নাই, সেই প্রকার তাহাদিগের কল্পিত শরীরও 

আকাশে বর্তমান । আকাশের যেমন কোন আকার নাই, তদ্রপ তীহাদিগেরও 

কোন আকার নাই ; তাহার। আকাশবৎ স্বচ্ছ; দৃষ্টি মাত্রেই মনে হয়ঃ যেন 

আকাশের অগ্রজ ছুইটি। তে রাম! অতঃপর তাহাদিগের হস্ত, পদ, মস্তক, 

মুখ প্রভৃতির পার্থক্য এবং নান। প্রকাগ হলঃ শূর্প প্রভৃতির মাল্যধারণ কি 
প্রকার, তাহাও বণন করিতেছি; শ্রবণ কর। সেই পরিস্পন্মরূপিণী ভগবতী 

কাণী আগ্ঘন্তবিরহিত চিতিশক্তিরূপিণী হইলেও স্বীয় ইচ্ছাবশতই সমগ্র বেদ- 

কথিত ক্রিয়াস্বরূপ হ্ইয়। থাকেন); তাই “দান করিবে" “ম্লান করিবে 

হোম করিবে? প্রভৃতি বেদোক্ত দান-ক্লান-হোমাদি ক্রিয়াই ইহার দেহ। 

এই নিমিত্তই হহার নান। প্রকার অভিনয়ের সহিত নর্তন ব্রহ্মার কম্মফলস্বরূপ 

এবং জীবনিবহের হ্ষ্টিঃ খ্িতি, জর।, মৃত্যু ইত্যাদিরূপে পরিণত হয়। দেবা 

কালী ক্রিয়ারূপিণী, ক্রিয়। আধারশন্ত হইতে পারে না, তাই তিনি স্বীয় দেহ- 
মধ্যে হম্তপদাঁদি অবযুব ধারণ করির। থাকেন এবং সেই সকল অবয়ব স্পন্দিত 

করিয়। ক্রিয়ারূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন | ১৫-২০ 

্রদ্মাগুধারিণী কালীরূপিণী পদ্িনী স্বীয় অঙ্গভূত এই দৃষ্তপ্রপঞ্চ হদেশে 
ধরিয়া আছেনঃ কিন্ত সেই দেবী চিন্মরীর মৃদ্তি কোথাও হইতে পারে না। 
বিচার সহকারে দেখিলে শিবত্বাতিরিস্ত অন্য কিছুই তাহাতে দেখ! যাইবে ন|। 
আকাশের অঙ্গ যেরূপ শুন্ধতা, পবনের অঙ্গ যে প্রকার ম্পন্দ, চন্ট্রিকার 

অঙ্গ যেরণ কুমুৰবিকাশ, তদ্রশ চিতির অঙ্গও এই দৃষ্ঠপ্রপঞ্চ এবং 
ৃশ্প্রপঞ্চ মেই চিতিক্রিয্া স্পন্দ ব্যতীত অপর কিছুই নদ্ধ। ফল কথ, 
এই চিতিকে ক্রিয়াহীন, স্বচ্ছ, শাস্তত্বরূপ শিবরূপেই জানিবে। তীহাতে 
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কিছুমাত্র স্পন্দধর্দ্ম কিংবা! নিশ্চলতাধর্দ-_এই ছুইস্বের কিছুই বিদ্যমান নাই। 

তৰে তাহাতে যে ক্রিয়ারূপত। দুষ্ট হয়ঃ তাহ। মাত্র সঙ্ঞান-দশায় ঘটিয়া থাকে, 

ইহা বুঝিবে ৷ প্রকৃত বোধ হওয়ায় যখন ক্রিয়া স্বভাব হইতে পৃথক্ হইয়! 
বান্তবন্বভাৰে অবস্থিতি করিয়া থাকেন, সেই সময় চিতি শিবনামে কথিত 
হন। যে সময় কুটস্ব চৈতন্ের চিতিশক্তিরূপিণী দেবীর অবিগ্াবশতঃ 

অননুকূলম্পন্দ জড়রূপে অবস্থান করেঃ ততৎকালে সেই অবস্থাকেই ক্রিয়া ব! 
কালী বল! হইয়। থাকে । লোক-সকল-সমাকুল এই সকল স্থষ্টি এঁ কল্পিত- 

শরীরধারিণী বিশালারুতি চিতিশক্িক্রিয়ারূপিণী কালী দেবীরই অঙ্গ ৷ ২১-২৮ 

সপ্তদীপলমাযুক্ত পৃথিবী বনস্থলী এবং উপত্যক।-ভূমিযুক্ত গিরিমালা ; 

অঙ্গ ও উপাক্গ সহিত তিনটি বেদ, আন্বীক্ষিকী প্রভৃতি বিদ্যা ; যাহাতে বিধি 

এবং নিষেধবোধ বর্তমান, যাহা শুভ এবং অশুভ কর্দের নির্দেশকারক ; 

পুরোডাশ প্রভৃতি হোমব্যাপার যাহাতে কথিত, রাজা, উদৃখল, চশ্মীসন, শূর্প' 

রপকাষ্ঠ ইত্যাদি দ্বার। যাহা উপলক্ষিত; এই প্রকার দক্ষিণাগ্রি প্রত্ৃতি 
হোমসম্পকায় ষজ্ঞনমূহ ; ভয়ঙ্কর অস্ত্রসমূহের আকর শূল, শক্তি, শরঃ ভূুপ্তী, গদা 
প্রাস? অশ্ব হস্ত? ষোদ্ধগণ প্রভৃতি দ্বারা শোভিত যুদ্ধভূমি ; দেব, গন্ধর্ব্ প্রভৃতি 

চতুর্দশ ভূবনের প্রাণিগণ ; চতুদ্দশ মহাসাগর» দ্বীপ» ভুবন এবং লোক--এই 
সমুদ্য়ই সেই দেবী কালীর অঙ্গ । ২৯ ৩২ 

রাম বলিলেন, হে মহর্ষে! আপনি বলিলেন, প্রলয়সময়েও রুদ্ধ এবং 

কালীরূপিণী চিতির সম্মুখে অতীত ও ভবিষ্যৎ স্থষ্টি-সমূহ বিদ্যমান ছিল? তাহা 

(কি কাধ্যকারণসমর্থ সংস্বভাবে ছিলঃ কিংব। মিথ্য। মরীচিকাবং বোধ 

হইয়াছিল? ৩৩ 

বশিষ্ঠ .বলিলেনঃ হে রাম! সত্যসক্ষল্পমযী চিতশক্তি দ্বার! বস্তু স্কল্সিত হইয়। 
থাকে । সত্যসঙ্বল্প। চিতি কর্তকই উহ! সত্যন্বরূপে বোধ হয়। চিৎ ব্যতীত 

দেখিলে, উহা! একান্ত মিথ্যারূপেই জ্ঞান হয়, সমস্ত পদার্থ ই এইরূপ চিতির 

সন্তাতেই জ্ঞান হইয়া থাকে। যেরূপ দর্পণে প্রতিবিষ্িত মুখ সন্মুখস্থিত মুখের 
মত সত্য বলিষ্বা জ্ঞান হয়ঃ এই বাহ প্রপঞ্চও ঠিক সেইরূপ চিতির সন্তাতেই 
সত্যরূপে জ্ঞান হইয়া থাকে । চিংস্বরূপের প্রকৃতশ্বরূপ অজ্ঞাত থাকে বলিয়াই 
উহাতে এই দৃশ্ত প্রপঞ্চ সঙ্করমষ নগরবৎ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে ; 
আবার যে সময় দৃঢ় ধ্যান দ্বার| চিতি পরিশুদ্ধ হয়েন,১ তখন আর বাহা প্রপঞ্চ 
সত্যরূপে জ্ঞাত হয় না। দর্পণে, স্বপ্নকালে অথব! সক্কল্পবিষয়ে-_-যেখানেই যাহা 

কিছু প্রতীতি হইয়। কার্য্যকারী হইবে, তাহাকেই সত্যরূপে অভিহিত কর 
কর্তব্য, ইহাই আমার ধারণ|। কারণ, সে সকলই তে। কার্যকারী হয়। 
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যদি তুমি প্রশ্ণ কর ফেঃ দর্ণ গ্রভৃতি প্রতিবিশ্িত পদার্থ কার্যকারী কিরূপে 

হ্যু, উহাতে তে। বারি প্রভৃতি সংগ্রহ কর। সম্ভব নয়+ তাহার উত্তর এই, দর্পণের 

ভিতর যে পদার্থ বিদ্যমান, তাহা ্বার| বাহিরের কার্ষ) কি প্রকারে হইতে পারে? 

ষদি তুমি প্রবাসে অবস্থান কর? তবে তোমার দ্বার। কোনরূপ গৃহকাজ সম্ভব 

হয় কি? যদি সম্ভব হয়, তাহ। হইলে তোমার বিদেশস্থ সত্ত। অলীক, ইহাতে 

সন্দেহের অবকাশ নাই। যেরূপ যে গ্রাম যে দেশের, তাহা সেই দেশেই 
কার্ষাকারী হইয়া থাকে, তদ্রপ দর্পণ প্রতিবিষ্বাদিও দর্পণ প্রভৃতিতে কাঁধ্যকারা 

হইবে। স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট নগর প্রভৃতি স্বপ্ননমযে যে দ্রষ্টার কাধ্যসাধন করে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ প্রত্যেকেরই তন্তকালবিশেষে তত্দ্ভাবাপন 

পদাথ কর্তক কাধ।সাঁধন হমূ। যে বস্ত্র বাবা নিজের প্রকৃত কাণ্য্যসিদ্ধি হইবে, 

তাহ! নিজের কাছে অবণ্তঠই সতা বলিয়া জ্ঞাত হইবে, কিন্ত অপরের কাছে 

তাহা সত্য বলিধ। বোধ তে। হইবেই ন।, পরন্থ মিথ্য। জ্ঞান করিতে পারে। 

স্থতরাং চিৎশক্তির অন্তরাবস্থিত সমগ্র স্ষ্টি-পরম্পরাকে যে আত্ম। (আপনার ) 

বলিয়। জ্ঞান করে, তাহার নিকট সতারূপেই প্রতিভাত হয়। যাহার এইরূপ 

হয় নাঃ তাহার কাছে এ সকল গ্রপঞ্চ কিছুই নহে । ৩৪-৪১ 

এইভাবে ভূত, ভবিষ্/ং এবং বর্তমান_-এই ত্রিকালেই অবস্থিতিশীল এই 
সঙ্কল্পকল্সিতকে সতা বল! বাতীত উপায় নাই, আর তাহ। যদি না বলা যায়, তাহ। 

হইলে, আত্মাকে সব্বময় বলা সম্ভব নহে ; কারণ সকলই যদি অসত্য--কোনরূপ 
সন্তাই নাই, তবে কোথা হইতে আবার আত্মীতে সব্বময়ত। আসা সম্ভবপর হয়। 

পৃথক্ দেশের গ্রাম, গিরি প্রতৃতি চক্ষুতে না দেখিয়া লোকের কথায় যেরূপ সত) 
বলিয়া গান হয় লোকের। তথায় ষাইয়া দেখিলেও সত্য বলিয়া বুঝিতে পারে, 
তব্রপ যিনি ষোগসিদ্ধ আন্মদর্শী, তিনি যখন আবার স্ষ্টিভাবাপন্ন হইয়া চিন্ত। 
করিয়া থাকেন, তখন এই স্ষ্টির পারম্পর্যাকে তিনও সত্যরূপে জ্ঞান 
করেন । ৪২-৪৩ 

গাঢ় নিদ্রিত ব্যক্তির ত্বর্পদর্শনকালীন কেহ যদ্দি তাহাকে নাড়াইয়া দে, 
তাহা হইলে গেই অবস্থায় তাহার স্বপ্দৃষ্ট নগর প্রভৃতি নড়িয়া উঠে না সত্য; 
কিন্ত সে মনে করে, হয় তো৷ নড়িতেছে, তন্্রপ স্ষ্টিভাবাপন্ন চিতিশক্তি 

 স্ষ্টিভাৰ হইতে বিচ্যুত (চলিত) হইলে, তাহার কাছে তখন এই জগৎও 
বিচ্যুত অর্থাৎ ধ্বংন হইল বলিয়! জ্ঞান হয়; তবে দর্পণস্থ প্রতিবিষ্ববৎ তাহ। 
প্রকৃতপক্ষে নড়িয়া উঠে না ; কারণ, ত্রিছুবনরূপ অতি বড় ব্যাপারকে সত্যরূপে 

জ্ঞান'হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহ। কিছুই নহে, ত্রান্তিমাত্র ৷ যাহা ভ্রম ব্যতীত অপর 

কিছুই নহে, তাহার আবার বিচ্যুতিই বা কি, আর অবিচ্যুতিই-ব! কি ? ৪৪-৪৬ 



নিব্বাণপ্রক রণ ২৭৫ 

শ্বপ্নকালীন দৃষ্ট নগরকে কখনও সত) বলিম্ব জ্ঞান হয়ঃ কখনও বা হয় ন। ; 

কখন মনে হয়ঃ চর্ণ-ৰি চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কখন মনে হয়, উহা! ঠিকই আছে। 
কিন্তু বাস্তবিক উহা]! সকল অবস্থাতেই ভ্রমমাত্র। হে রাঘব! এই দৃশ্য প্রপঞ্চকে 
তুমি বাস্তব তাশুন্/ ভ্রম বলিয়া জানিবে। কল্পনায় যাহা দেখা যায়) আশাকৃত 

মানসিক রাজ্য, স্বপ্রকালীন কথোপকথন এবং ভ্রমপ্রযুক্ত দৃষ্ট পদার্থের যেরূপ 
অনুভূতি, এই ব্রিভুবনকেও তদ্রুপ অনুভব করিও । চিতির অভ্যন্তরে “আমি 
ষ্গৎ এইরূপ ভাব মোটেই নাই। ফল কথা, “আকাশ রুশ হইয়াছে” এই 
কথা যেরূপ ভ্রমপুর্ণ* এই জগৎ ও আমিও তত্রপ ্রান্তিযূলক | ভালরূপে ইহা 

মদি বুঝিতে পার | যাঁযুঃ তাহা হইলে এই ভ্রম বিদুরিত হইবে | ৪৭-৫৯ 

চতুরশীতিতম সর্গ সমাপ্ত 

পঞ্চাশীতিতম সর্গ 

বশিষ্ঠ বণিলেন১ এই প্রকীরে সেই দেবী কালী স্পন্দনশীল সুদীর্ঘ 

বামগগ দ্বার। আকাশকে ঘন অরণ্যবৎ করত নাচিতে লাগিলেন । 

ঈ দেবীর তত্ব জানিতে পারিলে বুঝিবে যে, দেই চিতিশক্তিই ক্রিঘ্নারূপে 
সচিতেছেন। শূর্প, কুদ্দাণ, শর, শক্তিঃ গদ।, প্রাস, মুসল ইত্যাদি অস্ত্র 
'শণ। প্রভৃতি বস্তঃ ভাব-অভাবরূপ পদার্থ, কাঁণঃ কল্প প্রভৃতি ক্রম--এ সবই 

সেই ভগবতী দেবী কালীর অলঙ্ষ।/রমান্র। কল্পন! হরদয়াভান্তরে যেরূপ 

শগরা আনিয়। দেন তদ্াপ পেই চিতিস্পন্দই আপনাতে এই জগৎ ধারণ 

করিয। আছেন। কিছ! কল্পনাই খেরূপ নগরী, তদ্রপ সেই চিতিই জগত ১-৪ 

বায়ুর যেরূপ স্পন্দন, সেইরূপ এই স্পন্দনই শিবময় চিতির ইচ্ছা । 

বাযুখ স্পন্দন যেরূপ কোন কোন সময়ে প্রশান্ত হইয়া থাকে, উহার অস্তিত্বই 

অগভব করা যায় নাঃ তদ্প সেই শিবময় আত্মার ইচ্ছাও কোন কোন সময়ে 

প্রশান্ত হয়। যেরূপ নিরবয়খ বীঘুষ্পন্দ আকাশে মূর্ত শব্দাড়ম্বর ব্যাপৃত 

করেঃ তদ্ধপ এ শিবময় আত্মার ইচ্ছা মুত্তি গ্রহণ ন! করিলেও মুক্তিমান্ 
জগৎ নিম্মাণ করিতেছে । ৫-৬ 

তাহার পর নৃত্যপরায়ণ। সেই দেবী ক্ষাপী কাকতালীয় স্যায়ে সম্ত্রম বশতঃ 

আকাশবৎ অন্তিকস্থ আবরণ ত্যাগ করত নিকটাবস্থিত শিবদেহ স্পর্শ 

কা্লেন । তরঙ্গমালা যেরূপ নৃত্যরতা হইয়া আত্মধ্বংসের জন্যই বাঁড়বানলে 



২৯৬৩ বাশিষ্ঠ*মহা রামায়ণ 

যাইয়। পতিত হয়ঃ সেই দেবীও তদ্বৎ আত্মধ্বংসের নিমিত্তই সেই শিবদেহ 

স্পর্শ করিলেন। যহেডু সেই পরমকারণ শিবদেহম্পর্শমাত্রই সেই দেবী 

ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইয়া প্রকৃতিস্থ তইতে লাগিলেন অর্থাৎ স্বস্বভাঁবে সেই 
শিবাত্মভাবে পরিণত হইতে আরন্ত করিলেন । তখন সেই দেবী স্বীয় অসীম 

মুণ্তি ত্যাগ করত পরব্বতাকার প্রাপ্ত হইলেনঃ তাহার পর পর্বতাকাগ 
পরিত্যাগ পুর্বক নগর-সদূশ হইলেন* তৎপরে নগর প্রমাণ হইতে লতার ন্যায় 

হইলেন, তাহার পর লতাকার হইতে আকাশরূপে পরিণত হইনৌন। 

আকাশরূপে পরিণত হইবার পরই নদী যেরূপে শোতশ্িনী হইয়া মহাসমুজে 

মিশিঘা যান, তদগ সেই দেবী কালীও শিবদেহে মিলিত হইলেন । তখন 

শিব একক হইলেন) শিব। তীহাকে ত্যাগ করত অন্তহিত হইলেন । তাহার 
পর্ সেই মহাঁকাঁশে কেবলমাত্র সংহারকর্তা শিবই বিরাজিত রহিলেন | ৭-১১ 

শ্রীরাম বলিলেন, হে ভগবন্! ক কারণে সেই পরমেশ্বরী শিবা শিবদেহ- 

স্পর্শমাত্রই শান্ত হইলেন; তাহা বণন করুন! ১৩ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! সেই পরমেশ্বরী শিবাই প্রকৃতি । লোকে 

তাহাকেই শিবেচ্ছা বণিষ। অভিহিত করে! সেই অকৃত্রিম। এপন্দশক্তিই 

জগন্মায়া বলিয়া বিখ্যাতা এবং প্রকৃতি হইতে স্বতন্ধ সেই আত্মাকেই 

পবিত্র পুরুষ বণিষা অভিহিত করা হয়। শারদাকাশের ন্যায় কান্তিমান্ 

সেই পুরুষই শিবরূপ ধরিয়। থাকেন! সেই পরমেশ্বরের ইচ্ছারূপিণী 

চিতশক্তি স্পন্দময়ী হইয়া ভ্রমময়ীরূপে সংসারে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। 
এই লূমণ (সই পর্যন্তই হইয়া থাকে, যে পধ্যন্ত না তিনি নিত্যতৃপ্ত। অনাময়, 
আছ্যান্তরহিত, অদ্বয়, অজর, শিবকে দৃষ্টিগোচর করেন । একমাত্র জ্ঞানই 
তাহার ধন্খ, এই নিম» জ্ঞানমমী £সই [দবী কাকতালীমবত জ্ঞানমণ 

শিবের স্পর্শমাত্রই তন্ময়ী হইগা পড়েন । ১৪-১৮ 

সমুদ্রে পতিত হইলে নদী যেরূপ সমুদ্রভাবাপন্ন হইম্বা থাকে, তাহার 

আর পৃথক্ সত্তা থাকে ন।, তদ্দপ প্ররুতিরূপ। সেই জ্ঞানময়ী দেবী পুরুষরূপী 
জ্ঞানময় আত্মার স্পর্শে তদগত হইয়। স্বীয় প্রকৃতিভাব ত্যাগ করিয়া থাকেন ! 

সাগর যেরূপ জলময়ঃ নদীও ওদ্রপ জলরাশি ভিন্ন অপর কিছুই নহে, এই 
কারণেই নদী সমুদ্রে যাইয্বা মিণিও হইলে সে-ও সমুদ্রবৎ হইয়! থাকে । সেই 

নদী সাগরেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। প্রস্তরঘর্ষণে লৌহের ষেবূপ তীক্ষধার 

উৎপগ্ন হইয়া! থাকে, কিন্ত আবার সেই প্রস্তরাঘাতে সেই ধারও নষ্ট হইয়া যায়; 
তন্দপ শিবেচ্ছ। শিব-চিন্ময় হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার শিবদেহসংস্পর্শে 

গয় প্রাপ্ত হয়) ১৯-২১ 



নিব্বাণ-প্রক রণ ২৯৭ 

ধন প্রভৃতির ছায়ায় উপবিষ্ট ব্যক্তির ছায়া যেরূ' সেই ছায়াতেই বিলীন 

1, তদ্রপ প্রকৃতি পুরুষের ছায়া প্রাপ্ত হইলে সেই ছায়াতে মিশিয়] ষায়। 
'দং যখন ন্বীয় পুরুষ-নামধ্ম সনাতন ভাবকে অবগত হয়ঃ তখন আর সে 

পত্নারে পরিভ্রমণ করে না ও তন্মগ্নভাবাপন্ন হইয়। পড়ে ' চোরের নিকট 
সাপু তত দিনই বাঁদ করিতে পারে-_যত দিন না তিনি চোরকে চোর বলিয়া 
গনিতে পারেন । চোর বলিয়া অবগত হইলে সাধু কখনই চোরের সহিত 
পাস করেন না চিতিও “£নইরূপ ষতদিন নিজ পরশস্বভাব জানিতে না 

পারেন, তত দিনই এই অসত্য দ্বৈত প্রপঞ্জে উন্মত্ত হইয়া পরমানন্দে ঘুরিতে 

খাকেন । যে সময় তিনি শ্ব-ন্ববপ দৃষ্টিগোচর করেন, তখনই তিনি তন্ময়রূপে 

আবস্থিতি করিয়া থাকেন ৷ ২২-৯৫ 

চিতিমাত্রই নিব্বাণ শান্ত আনন্ম্বরূপ, এই নিমিত্ত অজ্ঞ চৈতন্য লিজ 
?স্থভাব পাইলে, নদী যেনূপ সযুদ্রগতা হঈলে তদ্ভাবাপন্ন হয, তদ্রপ সেই 

স্বভাব পাইয়া থাকে । যতক্ষণ পর্য্যন্ত মাহবশে চিতি স্ব-ন্বরূপ দৃষ্টিগোচর 
না করেনঃ ততক্ষণ পর্য্যস্তই অপীম জন্মদশাগ্রন্ত বিষম সংসারে আসিয়া 
থাকেন ও নিজস্বরূপ উপলন্ধি হইলেই মধুকর যেরূপ মধু পাঁইলেই পরমাননে, 
মধুপান করিয়া থাকেঃ তদ্দপ দেই স্বস্বরূপে মহানন্দে নিমগ্ন হয়েন। হে 

বাব! যাহ দ্বার! জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি প্রগাঢ় ছুঃখসমূহ দূর হয়ঃ সেই আত্মত 
পাইয়া কে তাহাকে উপেক্ষ। করে? রসায়নের আস্ব'দ একবার গ্রহণ করিলে, 

ক তাহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ ? ২৬-২৮ 

পঞ্চাশীতিতম সর্ণ সমাপ্ত 

ষড়শীতিতম সর্গ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম । সেই কুদ্রদেব ষে প্রকারে মহাকাশে অবস্থান 

করিয়াছিলেন, তাহা শ্ুরণ কর। এ্ী রুদ্রদেবও দেহভ্রম ত্যাগ করত 

উ*শাস্ত হইয়া থাকেন। সেই সময় আমি দেখিয়াছিলাম, সেই 'রুদ্রদেব 
এং ছুইখানি ভগ্রখর্পরের ন্যায় ব্রঙ্গাণ্ডের ছুইখানি খঞ্ডঃ চিত্রাপিতবৎ নিষ্পন্ 
ত।.ব অবস্থিত রহিলেন ৷ তাহার পর মুহর্তমধ্যে রুদ্রদেব আকাশমধ্য হইতে 

অদতারূপ চক্ষু দ্বার] স্বর্গ মর্ত্য দর্শনের, স্তায় সেই ভ্রঙ্গাগুখগুত্বয় দেখিতে 

পা'ালেন। তৎপরে এক মুহূর্তেই নিশ্বীসরূপ বায়ু দ্বারা সেই খণ্ড ছইখানি 
আকর্ষণ করত পাতাল সদৃশ গভীর স্বীয় মুখবিবরে প্রক্ষেপ করিলেন । ১-৪ 

৩৮ 
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তাহ।র পর ব্রহ্ম। গর সই ছুই স্বৃৎ খণ্ড ঈদরস্থ করিঘু। তিনি "সই অসীদ 

আকাশে এক ক্ক অবস্থিত রহিলেন। তংপরমূহূর্তে তিনি আকাশবং লনু ইইলেন, 

তাহার পর যষ্টিবং আকার ধারণ করিলেন । তাহার পর দেখ। গেল, তিনি 

প্রাদেশপরিমিত হইলেন। ক্রমে তাহা হইতে সুন্প একখণ্ড কাচবৎ প্রতীয়মান 

হইলেন । তাহার পর আকাশপ্রদেশ হইতে দিব্যদৃষ্টিপ্রভাবে আমি নয়নগোচর 

করিলাম যে) প্রথমে অণুঃ পরে পরমণু হইঘা ক্রমে তিনি শরতকালের মেঘের 

ন্যায় একেবারেই অন্তহ্িত হইলেন । এই স্তবৃহৎ বিষম মুণ্তি দেখিতে দেখিতে 
একবারেই অদপ্ত হইয়া গেল! ক্ষুধাতুর মুগ ষেরূপ বৃক্ষতলস্থিত ছোট পাত। 
অবধি খাইধা ফেলে, নেইরূশ রুদ্রদেব আবরণের সহিত ব্রহ্মাগুখণ উদর 

করিলে আকাশ স্বন্ছ শান্ত ব্রন্মভাবে পরিণত হইল । ৫-১০ 

ক্রমে দৃষ্টিগোচর হইলঃ শিলাখগ্ুমধ্যস্তিত দর্পণপ্রতিবিষ্ববৎ সেই জগৎ 
মহান্রাস্তির মহাপ্রলব হওয়ার পর উহা আগ্যণ্তরহিত সন্বিদাকাশে পর্যযঝসিত 

ইইল ৷ পল্লীগ্রামবাসী ব্যক্তির যেরূপ রাঞ্ভবনে যায়৷ পারিপাশ্বিক অবন্গ। 

দৃষ্টিগোচর করত বিশ্মিত এবং হতবুদ্ধি হইয়া পড়েঃ আমিও তখন তদ্রুপ দেহ 

বিদ্ভাধরীকে পাধাণমূর্তি এবং বিলাস জ্ঞান করত অত্যন্ত আশ্চর্যযান্বত হইলাম । 
তাহার পর আর এক স্থানে দৃষ্টি পড়িতেই দেখিতে পাইলামঃ সেই কল।- 

ধৌতময়ী শিল! দেবীর দেহে স্থষ্টিসমুহবৎ বোধ হইতেছে । জ্ঞানচক্ষু বা দিব্যদৃ্টিতে 
দর্শন করিলে তাহা! কিছুই বোধ হইবে না। স।ধারণ দৃষ্টি ঘার। সকল স্তানে 
সকল বস্তই দেখ! যায়ঃ সেই শিলাও পাধারণ দৃষ্টিতে শিল! বলিয়াই €বাঁধ 
হইবে, স্থষ্টি প্রভৃতি কোন কিছুই দৃষ্টিগোচর হইবে নাঁ। ১১-১৬ 

ক্রমে দেখ। গেল? সান্ধ্যমেঘবৎ সুন্দর কলধোৌতময় মাত্র সেই শিণ। 
রহিয়াছে । তৎপরে আশ্চর্যযান্বিত হইয়! আমি বিচার করিয। বুঝিলাম মে, 

সেই শিলার আর এক অংশ ব্রক্গাগ্ডের স্টায় বোধ হইতেছে । দূর হইতে শু? 

যেরূপ বহুবিধ বর্ণে রুপ্জিত বিচির বস্ত সকল ভ্রম বশতঃ দেখা যায়) তদ্ূপ আমিও 

আবার এক মনোহর স্থান দেখিলাম । উহাতেও স্যঞ্জনব্যাপার ও জগং 

রহিঘ্াছে। এই প্রকারে সেই শিলার যে যে অংশ আমি নিরীক্ষণ করিলাম, 
তাহাই স্বচ্ছ দর্পণপ্রতিবিপ্ধবৎ জগদাকারে দেখিতে পাইলাম। তৎপরে আম 
কৌতুহলাক্রান্ত হইয়! সেই পর্বাতের সমগ্র শিল।) অন্যান্য ভূমি এবং তৃণগুল্া 
প্রতথত্ত মকল স্থান বিশদরূপে পর্যবেক্ষণ করিলাম ৷ দেখিয়া স্থির করিলাম, 

সব্বরই সেইব্ূপ অনেক জগৎ বর্তমান । এই সকন জগৎ মাত্র বামনামধ 

জ্ঞানচক্ষু ত্বারাই দেখা শান্ন। আমিও তথায় তদ্রুপ অনেক জগৎ প্রত, 

করিলাম.। কোন স্থানে দৃষট্টিগোচপ হইণ+ ওথায় সবে মাত্র স্টি হইয়াছে? 
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পঙ্জাপতি আবিভূতি হুইব। চন্দ কূ্ধয) গ্রাহ, নক্ষত্র, দিবা, রাজি, খতু ও বৎসর 
কল্পীন। করিতেছেন। কোনও স্থানে জননমূহ বাপ করিতে আরম্ত করিয়াছে, 

কাথাও বা সাগরখনন এখনও হয় নাই; কোথাও পট্ত্যগণ সবে মাত্র 
ওন্মিয়াছে, তখনও দেবগণ জন্মে নাই। কোন স্থানে সত্যযুগের আচারনিষ্ঠ 
“ধু ব্যক্তিরাই রহহয়াছেন। কোথাও কলিধুগের আচারবান্ ছূর্জনর। মাত্র 
এসতি করিতেছে ? কোন স্থানে অস্থুরদিগের প্রবল যুদ্ধ বাধিয়াছে। কোথাও 

শরিপমূহ কল ভূমিভাগই ছাইফ্বা ফেলিয়াছে ; কোন স্থানে কোন ন্বোন 
গ্গতের স্ষ্টিই পুর্ণ হয় নাই, মাত্র ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছে, কোথাও বা সেই 
দানের অধিবাসীর। জরামরণশুন্ঠ ; আবার কোন স্থানে চন্দ্রের উৎপাত হয় নাই 
“পিয়া! মহাদেবের মস্তক চন্দ্রকলাশুন্ট | ১৭-২৯ | 

আরও দৃষ্টিগোচর লইলঃ কোন স্থানে ক্ষীরোদপসুদ্রের মন্থন সম্পূর্ণ না 
£এযায় সেই গ্কানের দেবগণ মুহ্যার অধীনত।-পাঁশে আবদ্ধ আছেন ; তখনও 
“থাপ্ত অমৃত, ইচ্চৈঃশ্রব।, এরাবত, ধন্বস্তরি কামধেনুঃ লক্মী এবং কালকুটেরগ 
£ংপ,ভ হয় নাই এবং তখনও মুতলগ্রীবনী নামক মহাৰিগ্তা অজ্জন করিবার 

[নমন্ত শুক্রা[চার্য) তপোরত থাকায় দেবতার! ব্যাকুল হইয় তাহার তপোভঙ্গ 
করবার নিমিত্ত যত্রপবায়ণ রহিযছেন। কোন স্থানে দিতির গর্ডে প্রবেশ 

করত ইন্দ্র তীভার গর্ভ নষ্টু করিতে উদ্যত । কোন স্থানে বর্ণাশ্রমধর্্দ অমলিন, 

তথায় মনুষ্যর্গণ তত্বজ্ঞ। কোন স্থানে বস্ত-সকলের পূর্ব অবস্থার পরিব্র্তন 
ঘ্টতেছে, কোথাও বেদচর্চ| প্রবলভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে, প্রত্যেকেই ধেদৰিহ্িত 
[৪8!-সমূহের অনুষ্ঠঠন করিতেছে । কোনও ব্রক্গা্ড ঘেন মহাপ্রলয় সমাগত 

বপঘ। কিছু বিপর্য্স্ত। কোন জগতে দৈত্যর! দেবভাদিগের পুরী লুঠপাট 

ক রুতাই। আবার কোন জগতে বা নন্দনকাননে গন্ধব্ব ও কিননরীগণ গীত 

গ'ইতেছে। কোন স্থানে দেব ও অন্গুরগণ মিলিতভাঁবে সমুদ্রমন্থনের ' উন্য 
পরস্পর মিত্রত। সংস্থাপন করিতেছেন । এইরূুপে আমি মহা বিশ্বমঘ 
»!শবল “চণাম্মতে অতীত, ভবষাৎ এবং বর্ধমান বহুতর, 2 প্রত্যঙ্গ 

ক'বলাম। ৩*-৩৫ | বি « 

কোনও ব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যক্ষ করিলাম, মহাঁগ্রলবের * স্র্মামাত্র হইয়াছে; 
পু্বাবর্তকাদি মেঘমালা আকাশখদেশে আসিয়। উপস্থিত হইয়াছে । কোন 
55 প্রাণিপমূহ প্রশান্তভাবে অবস্থিত আছে। আবার কোন জগতে বা দেব, 
"নব নর প্রভূত তাবং প্রাণীই বিক্ষুব্ধ,তাহাপিগকে দেখিয়। বোধ হইলংসেখানে 

যেন অল্প-বিস্তর প্রণয় সংঘটত হইয়াছে । কোন ভ্রগত হৃূর্য্যই নাই, তাই 
সমই গাঢ় তমসান্ছ্ন । আবার কোথাও ব। সমস্ত স্থানই অগিশিখাব্যাপ্ত-- 
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অন্ধক।রের চিহ্মার নাই স$ন স্থানই অত্যুঙ্জল। কোন স্থানে তখনও 
জগংস্ষ্টিই হা নাই, স্থষ্টিং উপকুন হইতেছে মার । কমলনালে মধুষকটত 
দৈত্য শয়ন করিয়। আছে । কোন ব্রহ্গাণ্ডে পন্মযোনি ব্র্ম। পদ্মকোটরে শায়িত 
আছেন। কোন স্থান একার্ণবময়, কে।ন কিছুরই অস্তিত্ব নাই, ভাসমান বৃক্ষো- 

পরি শ্রারুঞ্ণ মবস্থান করিতেছেন । কোন ব্রন্ধাণ্ডে দৃষ্টিগোচর হইল, কল্পরাত্রি 

সমুপস্থিত হইয়াছে, চতু।দ্দক্ গ্রগাট অন্ধকারাবৃত। কোন স্থানে শিলার উদর- 
দেশের মায় সুবৃহৎ নিম্পন্দ আাকাশ বর্তমান; নিদ্রিত ব্যক্তির উদরের ন্যায় 
অজ্ঞাতপ্রস্প্ত ব্যক্তির মত কিছুই বুঝা যাইতেছে ন।। কোন ব্রঙ্গাণ্ডে পক্দযুক্ত 

গিরিশ্রেণী বারসের শ্টায় আকাশে পরিভ্রমণ করিতেছে । কোনও স্থানে ব। 

ভূখরপকল বজ্বাধাতে চর্ণ বিচরণ হইতেছে। কোন জগতের সমুদ্রলমূঃ 
জলোচ্ছাসে প্রমত্ত হইয়। ভত্ত,্গ তরঙ্গনিকর বিস্তার করত তীরবর্তী শৈল এবং 
তটপ্রদেশ কুক্ষিগত করিতেছে । কোথাও ত্রিপুরাস্ুরঃ বৃত্রাজুর, অন্ধকাসুর 

ও বলির সহিত দেবগণের যুদ্ধ আরস্ত হইয়াছে। কোন স্থানে দিক্হস্তীর। 
উন্মত্ত হুইয়। পৃথিবী কাপাইয়া তুলিয়াছে। ৩৬-৪৪ 

কোনও স্থানে প্রণয়সময়ের উপস্থিতিতে পৃথিবী বাস্থকির মস্তকচ্যুত হইয়া 

লে লুটাইতেছে। কোন ব্রঙ্গাণ্ডে বালা বস্থায় রাম রাবণকে নিহত করিতেছেন; 

কোথাও ব। রাক্ষদ রাবণ সীঙাদেবীকে হরণ করিয়া শ্রীরামকে প্রবঞ্চিও 
করিতেছে । সীতাহরণের সময় রাবণ স্বীয় মস্তক ম্ুমের-পব্বতের উচ্চ শিখবে 

এবং পদদ্ধধ মুত্তকাতে স্থাপত করিষা। বিশালদেহে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । কোন 

্রন্মাণ্ডের স্বর্গে কালনেমি-নামধেয় অন্থুর রাজ) চালাইতেছে, দেবগণকে বিত। 

ড়িত করিয়! অন্থরর। সেখানে স্বস্ছন্বে ঘুরিঘ্ব( বেড়াইতেছে ; আবার কোথাও ব. 
পেবতার! অস্ত্রগণকে পরাআত করিব। রাঞ্যপালন করিতেছেন । কোথাও 

দেখিঃ ভারতযুদ্ধ হ্বারপ্ত হুইগাছে। কৃষ্ণ সারথি অঙ্জুন প্রভৃতি পাওবপক্ষ এব: 

কৌরবপক্ষ পরম্পর অক্ষৌহিণী দেনা বধ করিতেছে । এই সময়ে রাম প্রশ্ন 

করিলেন হে ভগবন্! পুর্বকল্পে আমি জন্মিপাছিলাম কেন এবং কি নিমিতুই 
ব| এইরূপ আকারে জন্মিবাছিলাম? বশিষ্ঠ উত্তর দিলেনঃ হে রাম! 
সকল ব্যাপারেরই পুনরাবর্তন হইতেছে: মাষকলাযবপুর্ণ কলমী ঘুরিতে 

থাকিলে তাহার মধ্যে স্থিত একণার্স্থ মাষকলামু যেরূপ অপর পাশে 

প।রবর্তিত হব, সেই-রূপ এই সমগ্র জগতের পরিবর্তন ঘটিতেছে। ৪৫-৫১ 

সমুদ্রতরঙ্গবৎ কোন কোন বস্ত ঝরংবার প্রশ্ফুরিত হইতেছে। তুমিঃ আম 

প্রস্থৃতি সমুদ্র প্রংণীই অনবরত যাতায়াত করিতেছি । তথাপি যদি জ্ঞানচ্ষু 

ধ্বার। দেখ| যার» হাহা হইলে বোধ হইবে। এসব কিছুই নহে। সমুদ্র হইতে 
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"ঙ্গ যেরূপ পৃথক নহে, তদ্রপ সকল বস্তুই পরক্রহ্ম হইতে পৃথক নহে । প্রকৃত- 

“ক্ষ কোন কিছুরই উত্*ত্তি হইতেছে ন।, ভ্রান্তিবশত্বঃ উৎপন্ন হইতেছে বলিয়। 
চন হত্ব। সংসারত্রাস্তি বশত; দেখিতে পাওয়া ষায় ষে, অনন্ত প্রাণী 

তসিতেছেঃ এবং যাইতেছে । পূর্ৰে একবার ফাহ। গিয়াছে, আবার ঠিক 
ঠাঠাই আদিতেছে। সমস্ত প্রাণীকে তুমি সংলাররূপ মহাসমুদ্রের কণা বলিয়৷ 
এন করিবে । এই ধংসারে কোন “কোন জীব ঠিক পুর্বববৎ হিছ্যা) বুদ্ধি? বন্ধ, 
ধন-সম্পত্তি প্রভৃতি লইয়াই বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । কোন কোন 
ব/ক্তর পূর্ববদেহের সহিত অন্ধ সাদৃশ্য এবং কাহারও কাহারও বা এক-চতুর্থাংশ 
দাদু বিদ্কমান থাকে । আবার কাহারও কাহারও বা পুর্বজন্মের কোন 

পা্ৃশ্বই থাকে না! তাহার। সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে জন্মায় । কালপ্রভাবে কেহ ব৷ 
“মান, কেহ ব| বিভিন্নভাবাপন্নরূপে জন্মিব্। থাকে । সমুদ্রে যেরূপ চক্রবৎ 

বারিপ্রবাহ বহিয়া যায় তদ্দপ এই সংসারসমুদ্রেও 'প্রাণিসলিলের প্রবাহ 
নিরপ্তর বহিযু। চলিয়াছে ;--কখন উদ্ধে ছুটিতেছেঃ কখন নিয়গ হইতেছে, 
কখন ব! সমভাবে চলিয়া! যাইতেছে । একভাবে চলিতে চলিতে কখন বা 
ভিন্নূপ হইতেছে । আবার কখন পরম্পরের সংঘাতে আহত হইক্ব। 

চুটিতেছে। সংখ্যাতীতভাবেই ছুটিয়াছে। কাহার সাধা যে, তাহার সংখ্যা 
নিণর করে? ৫২-৫৯ 

ষড়শীতিতম সর্গ সমাপ্ত 

সপ্তাশীতিতম সর্গ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! পূর্বোক্ত শিলা প্রতৃতির উপর আশ্চর্যজনক 
সৃষ্টি দেখিবার পরঃ$ আমি চিদাকাশ-দেহ সর্বব্যাপী অসীম নিরাময় 
বা দেহে পুনরায় দেখিতে পাইলাম, কুস্থলের মধ্যে অর্থাৎ সলিলাক্ত 
ধ'বাবীজমধ্যে যেরূপ অঙ্কুর দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রপ. আমার শ্বীয়, 
দেহেই অস্কুরিত স্থষ্টি বর্তমান রহিগ়াছে। ইহা যে প্রথম দৃষ্টিগোচর 
করলাম, তাহা নহে £ জলসেচনে স্ফীত প্রত্যেক বীজেই যেরূপ অঙ্কুর 
থাকে তন্রপ সাধয়ব, নিরবয়বঃ চেতন, অচেতন সকল পদার্থেই জগৎ. 
[থথমান। নিদ্রিত ব্যক্তির স্বগ্নসময়ে চিন্ময় পুরুষের চৈতন্যে ষেরপ স্বপ্রদৃহা- 
সৃত আবিভূ্তি হইয়া থাকেঃ স্বপ্নের বিনাশ হইলে আবার সেই চৈতন্তেই 
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যেরূপ জাগ্রংপ্রপঞ্চ দুষ্টিগোচর হয়, তদ্দপ হৃদয়মধ্যেই অন্ুভূতি্বপ 

জারঠৈতন্তেই এই জগং (এপ ) উদিত তর ! বাজবিক, [ৃশাযান এ & 
আকাশম্বরূপ হইতে পৃথক নহে | ১-৫ 

শ্রীরাম বলিলেন, হে আকাশরপ ! যদি আপনি চিদাকাশই হয়েন, তবে 

আপনাতে সৃষ্টি সম্ভব হইল কি গ্রকারে? ইহা আমাকে ভালরূপে বুঝাই। 
দিন । ৬ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! সে সময় আমি বিধাতার স্থজন করত 
আপনার মধ্যে কর্পন! করত ন্বপ্রগুরবৎ নশ্বর এই জগতকে স্বীয় দেহমধে। 

সত্য বলিয়! অন্থৃভৰ করিয়াছিলাম । সেই মহাপ্রলযরূপ ব্যাপার দেখিবএ 

পর আকাশরূপে অবস্থিত হইয়াই আমি নিজদেহের একভাগে প্রজ্ঞাদৃষটি 
উন্যুক্ত করিলাম । যে সয় আমার গ্রজ্ঞাদুষ্টি উন্মুক্ত হইল, “সই সময়েই 

আমি তগায় আকাশভাব দেখিতে পাইলাম । হে রাম! স্বপ্নে মে সকপ 

বস্ত দেখিয়। থাক, তাহ। যেরূপ তোমার আত্মটৈতন্য দ্বারাই অনুভব কব, 
তাহার আধার যেরূপ তোমার আন্মচৈতন্ঃ সেইরূপ সেই সময় আমি যে 

জগৎ দেখিয়াছিলাম, তাহার আধারকে আত্মচৈতন্ত বলিয়াই জ্ঞান করিবে। 
আকাশই আপনাতে ম্পন্দপর্যালোচন। করত চিত্বরূপ ধারণ করিধ। 

থাকে । তংপরে সেই আকাশ “আমি এইরূপ জ্ঞান দ্বার অহঙ্কার নামে 
অভিহিত হয়; আকাশ যখন ঘনীভূত হয় তখন তাহার নাম হয় বুদ্ধি; 

সেই বুদ্ধি আরও ঘনীভূত হইলে মনোনামে আখ্যাত হইয়া থাকে | ৭-১১ 

মন ক্রমশঃ আপনাতে শবতন্মাত্র এবং অন্ঠান্ত তন্মাত্র সকল অন্ুভ 

করে। পরে সেই অনুভব দ্বারা পুষ্টিলাত করত পঞ্চেন্রিয়রূপে পর্যবসিত 

হয়। ইন্দ্রিক়গ্রামের উৎপত্তি এই প্রকার। নিদ্রিতাবস্থ। হইতে স্বপ্রাবস্থা 

উপস্থিত হইয়। লোক যেরূপ কল্পিত দৃশ্য পদার্থ দেখে, সেইরূপ ্ৃষ্িপ্রারন্ে 
মুছূর্তমধ্ধেে একই সময়ে এই ছুঃখময় জগতের উদ্ভব হুয়। তবে এ বিষথে 

মতভেদ দুষ্ট হয়। কাহারও মতে আকাশদিক্রমে জগতের উৎপত্তি, 

আবার কাহারও কাহার৪ মতে উহা অলীক, জগৎ একেবারেই উৎপ 
হইয়াছে । এ কথা যাউক, কল্পনাবশতঃ সে সমধ আমি স্বচ্ছ চিদাকাশেই 
সেই স্থক্ম পরমাণুকণার অভ্যন্তরে জগদাকার অনুভব করিয়াছিলাম | নির্দপ 

আকাঁশে সর্বত্র যেরূপ বায়ু প্রবাহিত হয, তন্রপ চিত্তের স্বভাবই হইল 

যে» পশেও সর্বত্র আকৃতি দেখিয়া*থাকে ! পরম] চিৎশক্তি আপনাতে “য 

প্রকার রূপ বোধ করে, বহু আয়াসেও তাহার অন্যথ। কর] সম্ভবপর নহে ' 

তাহার পর অপরিচ্ছিন্ন অবস্থাফ থাকিলেও আমি যে সময়ে চিন্মযত্' 
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৪ রিচ্ছন্ন অণুস্থরূপ প্রত ইইয়াছিঃ তখনই বৌধ হইল, আঁমি ভাবনা দ্বারা 
₹. ৩| প্রাপ্ত হইলাম! তৎপরে যখন আমি স্বীর রূপকে তেজঃকণারূপে 

৩ «ন1 করিলাম, তখনই আমি স্থুলত্ব গ্রাপ্ত হইলাম | ১২-১৯ 

তাহার পর যে সময় আমি আমার সেই স্থুলরূপ সম্যক্প্রকায়ে 
৮খবার জন্ত প্রবৃত্ত হইলাম, তখনই উহা আমি দর্শন করিতে মর্থ হইলাম । 
ও বঘুদ্ধহ! তৎকালে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তোমরা সেই সকলের ষে ষে 
নম কল্পনা করিয়াছ, তাহা শ্রবণ কর | ষে ছিদ্র দ্বারা আম দর্শন করিতে- 

"লাম, তাহার নাম চক্ষু । যাহা কিছু দর্শন করিলাম, তাহার নাম ঘশ্য। 

চক্ষু ও দৃশ্য-_-এই উভয়ের দ্বারা যাহার উৎপত্তি হইল, তাহার নাম দর্শন। 

?দ মময় আমি দেখিলাম, সেই সময়ের নাম কাল। যে প্রকারে দেখিলাম; 

'৬।হার নাম ক্রম, প্রৌঢ় অর্থাৎ প্রবল নিয়তি । ষে বস্তর উপরে দেখিলাম, 

শাহার নাম আকাশ, যে স্থানে অবস্থিত ছিলাম, তাহার নাম দেশ। এই 
একার কল্পন। ক্রমশঃ আমার গাঢ় হইয়াছিল। সেই সময় সবে মাত্র চৈতন্ঠের 
শ্াষ হইয়াছিল বলিয়া। তখন আম ওন্মাত্রকারণশ্বরূপে অবস্থিত 

ধাম । ২০-২৪ 

তাহার. পর “আমি দেখিতেছি এইন্প জ্ঞানও অগ্পমাত্র উদয় হইল। 
"4 আমি ছিদ্রধুগল দ্বার। যাঁধা দর্শন করিলাম, তাহ আকাশ হইতে পৃথক্ 
এক মুন্তিমান্ পদার্থ । ষে ছিদ্র দ্বার] দর্শন করিলাম, তাহার নাম চক্ষুত্ব়। 

৩পরে “আমি শুনিতেছি” এইরূপ জ্ঞানোম্মেষ হওয়ায় একটা বঙ্কার আমি 
শরণ করিলাম । সেই ঝঞ্কারশন্ধ *জ্বধবনিধৎ আকাশদেশ হইতেই উত্ভত 
ধণ। যে রন্ধধুগল দ্বারা আমি সেই শব্দ শ্রবণ করিলাম, তাহার নাম 
শরণ্থাববর ৷ , ইহার পর আমার স্পর্শজ্ঞান জন্মিতে লাগিল । আমি যাহার 
পাব স্পর্শ করিলাম, তাহার নাম ত্বব। তখন আমার অন্থভূত হইল, কোন 
ধ: আমার দেহস্পর্শ করিল। ষ বপ্ত আমার দেহে স্পৃস্ত হইল, তাহার 
ন-এ সত্যসন্কপ্পরূপী বাঘু। ২৫-৩০ 

এইরূপে অনুভব করিতে থাকায় আমাতে পঞ্চতন্মাত্র আসিয়া আশরয় 

করল। তৎপরে আমাতে যে আন্বাদসংবিৎ আশ্রথ করিল, সেই আস্বাদ- 

সাাবং দ্বারা রসেক্দ্রিয়ের আস্বাদ গ্রহণ করিলে আকাশাম্মক আমার 

আ।দ্বাণমঙ্কল্পে, সমাকষ্ট প্রাণ হইতে ভ্রাণতন্মাত্রের উদ্ভব হইল। এই প্রকারে 
আমার সকলই হইল অথচ প্রকৃতপক্ষে আমার কিছুই হইণ না। 

এহঙাঁবে পঞ্চেন্দ্রয়ম্মাঞ আমাতে আশ্রয় লইলে ক্রমশঃ আমি সেই সকলের, 

অর দ্বারা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, অনুভব করিতে লাগিলম। বাস্তবিক এ 
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সকল শব্দের কোনরূপ আকার বর্তমান না থাকিলেও ভ্রান্তি বশতঃ সেইকঈ:৭ 

প্রতিভাত হইল। এই প্রকার ভাবন] পূর্বক আমি যাহার আশ্রম গ্রঠ. 
করিলাম, তাহাকে তোমরা অহঙ্কার নামে অভিহিত কর। এ অহঙ্কাও 

ঘনীভূত হইখার পর বুদ্ধিনামে আখ্যাত হইয়া থাকে। সেই বুদ্ধি ঘনীক$ 
হইলে শাহার নাম হয় মন। এই ভাবে আমি অন্তঃকরণভাব পাইঘ। 

চিদ্াকাশরূপী আতিবাহিক দেহে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম ৷ ফল বগা) 

আমি তখন শূন্যমূন্তি, সে সময় আমাতে অহংভাবাদি কোন কিছুই, নাত, 
আমি মাত্র আকাশরূপী | কল্পনা -প্রস্থত কোন বস্তই আমি বাধ করি না, ৩১ ৩৮ 

তাহর পৰ এইরূপ ভাবনাধুক্ত হইয়! কিছুক্ষণ থাকিবার পর 'আমি দেতী। 

এইরূপ জ্ঞানোদব হইল ' স্বপ্াবস্থায় উড়িতে উড়িতে পুরুষ ষে প্রকার 

শন করে, সেই প্রকার আঙি শন্ম্বরূপ হইলেও সেই “অভ-ভ্ঞান দ্বারা শব 
করিতে লাগিলাম | সেই বাল্যাবস্থায় “ওম, এই যে শব করিয়াছিলাম, 
তাহাই প্রণবরূপে প্র স্ধ হইয়াছে । পরে শ্বপ্রপুরুষবৎ যাহা কিছু উচ্চারণ 

করিলাম, তাহাই পরে বাক। নামে প্রসিদি' লাভ করিয়াছে, এবং ইহাকে 
তোমরা বাক্যরূপে জ্ঞাত আছ । ৩৯-৪২ 

এই প্রকারে আমি স্ষ্টিকপ্ত। জগদ্গুরু ব্র্গা হইলাম : ততপরে মনোময 

হইয়াই আমি স্থির কল্পন। করিলাম । এইভাবে আমি এক উৎপন্ন পদ1৭ 

হইলাম? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি জন্মিলাম না। আমি ব্রন্ষাণড দেখিলাম, কিছু 

ব্রক্ষাগের অস্ত পাইলাম ন।। এই প্রকারে আমার মনোময় জগতের উচ্ষ্ৰ 

হইল সত্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিছুই হইল না । যে শুন্ঠ আকাশ-সেই শঙ্কা 

আকাশই গৃহিল। যাহ! বর্তমান রহিল, তাহা শুধু জ্ঞানাত্মক আকাশমাণ। 

ইহাতে পৃথিবী প্রভৃতি ভাব কছুমাত্র নাই। চৈতন্যই আত্মচৈতন্টে এই 
ব্রন্মাগুরূপ মরীচিকাবারিরূপে শ্কুরিত হইতে লাগিল । বহিরাঁকাশেও কোনই 

বাহাপদার্থ বি্ধমান নাই। অন্তর বাহির-_পর্বত্রই সেই একম'এ 

আকাশ । ৪৩-৪৭ 

যেরূপ মরুস্থলীতে জলের অস্তিত্ব ন! থাকিলেও ভ্রমপূর্ণ জ্ঞান দ্বারা আছে 
বলিয়া মনে হয়, তদ্রপ এঁ আত্মচৈতন্তও অকারণে ক্ষুন্ধ হইয়া আপনা: 5 

ধ্ররূপ দীর্ঘ গগদ্রম অনুভব করিয়। থাকে । প্রকৃতপক্ষে কিন্তু জগৎই নাহ! 

ত্রমবশতঃ সংবিৎ এরূপ দেখিয়। থাকে । সংবিংস্বভাব যখন অজ্ঞানাবৃত ই«। 

তখনই এইরূপ ভ্রান্তির উদ্ভব হয়। *হৃদরমধ্যে সঙ্কল্পিত মনোরাজ্যবৎ স্ব 

নগরাদির ন্যায় 'ই অনৎ জগৎ বিশাল যুক্তিতে প্রকাশ পাইয়া থাকে । পার্্বদেশে 
নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্রাবস্থায় কি দেখিতেছে) তাহা যেরূপ স্বপ্রদর্শনকারার 
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মণামধ্যে প্রবেশ ন| করিলে জানিতে পারা সম্ভব নর, সেইরূপ এই জগৎ 

কল্পনাধার চিদ্রূপ শিলার অভ্যন্তরে এবেশ করিতে না পারিলে (চৈতন্ঠের 

স্বরূপ না জানিতে পারিলে ) জগৎ যে কি পদার্থ, তাহা বুঝা যায় না। দর্পণ- 

'তিবিদ্ববৎ বাহির হইতে যদি দেখ। যায়, তাহা হইলে ইহার কিছুই দেখা 
হইবে না; সবই মিথ্যারূপে প্রতিভাত হইবে | ৪৮ ৫২ 

সাধারণদৃষ্টিতে দেখিলে কিছুই" দৃষ্টিগোচর হইবে ন1, লোকণলোক-পববত- 

মাত্রই দেখা যাইবে । সেই লোকালোক-পর্বতমধ্যে বিরবাজিত জগতের কিছুই 
নয়নগোচর হইবে না। যদি আতিবাহিকদেহে জ্ঞানচক্ষ ্বার| দেখা যায়) তবে 

'দখিতে পাওয়া যাইবে যে, এই স্ষঙ্টি সেই নির্ধ্ল পরমাত্মীই । জ্ঞাননেত্রে 

'দখিলে সর্বস্থানেই টির নির্খাণ উপশমই দেখ] যাইবে, আর দেখ। যাইবে 

মাত ব্রন্দ। তৃদ্ব্যতীত অপর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইবে ন|! বিশুদ্ধ নির্মল 

পুদ্ধি দ্বারা যাহা দর্শন করা যায়, তাহাকেই মক্তি-বিচার বলা হয়, বিশুদ্ধ 

ণৃদ্ধিতে ষাহ। দেখা যায়ঃ সেই দেখা কুদ্রদেবের তিন চঙ্গ কিন্বা সহমস্রলোচনের 

সহ চক্ষুতেও হওথা সম্ভব শহে। ৫৩-৫৬ 

যোগিগণের দৃষ্টিতে আকাশ যেরূপ স্ষঠিবাপী বলিয়া বিবেচিত হয়, 

৩দপ আমারও তখন মনে হইতে লাগিল যে, এই পুখিবীই হৃষ্টিব্যাগী, 

পুথিবীতেই স্থষ্টিজ্ঞান করিতে লাগিলীম । আমি সেই সময় পৃথিবীর ভাবন। 

করিতে করিতে পরথিবীরূপ ধারণ করিলাম ' চিদাকাশদেহ পরিত্যাগ 

করিলাম না, অথচ মুইুভভমধ্যে সমাট, হইলাম । পুথিবীর ভাবনায় বুদ্ধিতেও 

আমি পণ্খিবাভিমানী জীবের মত নিজকে পর্বত-দ্বীপাঁদিশরীরযুক্ত বলিয়া 

অগ্ুভব করিলাম । ক্রমশঃ আমি ভূমগুলে পরিণত হইলাম । বিবিধ অরণ্য 

আমার দ্রেহস্থিত লোমের ন্ঠা প্রকাশ পাইতে লাগিল। নানাবিধ নগর 

আমার দেহে অলঙ্কারবৎ মনে হইল; বিবিধ বসতে আমি বে্টিত হইয়া 
পড়িলাম। গ্রামঃ নিয্রভূমি আমার অঙ্ুলীপর্ষের মত প্রতীয়মান হইল। 

*1ভালবিবর উদরের ন্যায় বোধ হইতে লাঁগিল। কুলপব্বত হইল আমার 

বাহু, সেই বাহু সমুক্রন্ূপ ব্লরবেষ্টিত। তৃণগুচ্ছসমূহ আমার দেহস্ত ছোট ছোট 
লোম। পর্বতখণ্ড আমার দেহের গুলা । আমার এই পার্থিব দেহ দিক্হস্তীর 

গপ্স্থলের উপরে বাঞুকির সহঅফণায় অবস্থান কারতেছিল । ৫৭-৬২ 

গজ-সৈম্যুক্ত রাজগণ ধুদ্ধ দ্বারা আমার এই পাথিব দেহ কাড়িয়া লয়, 
মাংলাশী জীবসমূহ আমার দেহ ভক্ষণ 'করে। ক্রমশঃ আমার দেহ দীর্ঘ 

হইতে লাগিল । হিমালয় এবং বিন্ধ্যপর্বত আমার সুদীর্ঘ স্বন্ধবৎ বোধ হইল 

ঈমেরু পর্বত আমার বিশাল গ্রীবার স্ায় প্রতীয়মান হইল । গঙ্গ। প্রভৃতি 
২৩৪ 
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নী আমার মুক্তাহারের গায় মনে হইল | গুহ], গহন, কচ্ছগাদিধুক্ত সমু" 

দর্পণ-মগ্ুলবৎ জ্ঞান হইল। মরুস্থলী ৪ উষরন্ষের আমার শ্বেতবন্ণ' 

প্রতীয়মান হইল । আমার দেহ ভূতপুর্ব মহাসযুদ্রে পরিপুর্ণ ছিল? তখন 

ষেন তাহা সেই মহাসমুদ্রের পারিরাশ দার। ধে।ত হইয়া বহির্ত হইল! আমার 
দেহ পুষ্পোগ্যান-শোভি 5 এবং চন্দনসদশ রঙজোদ্বার। সমলচ্গত | ৬৩-৬৬ 

কুষককুল আমর দেহ প্রত্যহ কধণ করিয়া থাকে ; কখন উহা জ্রাক্সগ 

বাযুসঞ্চালিত, কখন প্রচণ্ড স্থষ্যোস্তাপে উত্তপ্ত এবং কখন'ও ব। বধাবারি দ্বার! 

সিক্ত হয়। উন্মাক্ত অসীম প্রান্তর আমার দেহের বক্ষ€স্থল ; পদ্মাকর চক্ষ, 

শুভ্র ও গাঢ়নীল মেঘসমৃহ আমার এই দেহের মস্তকস্থিত উষ্জীষ | দিক্সমূহে 

মধ্যদেশ আমার বাসগুহ | *৭ ৬৮ 

লোকালোক-পব্বতের নিকটবস্তী যে বিশাল খাত বর্তমান, সেই বিরাট খাত 

আমার সেই দেহের মস্তক, উহ| দেখিতে অতি ভীবণাকার। অসীম ভূতগণের 

স্পন্দন উহার চৈতন্ঠ । উহার অভ্যন্তরে এবং বহিদ্দেশে নানারূপ জীবনিবহ 

পথক্ পথক্রূপে পরিব্যাপ্ত । এই দেহের বহিভভাগে দেবঃ দানব ও গন্ধর্বগণ 

এবং অন্তর্ভাগে অন্যান্ঠ প্রাণী ও কীটগণ বাস করে । উহার পাতালরূপ 

ইন্জ্িয়বিবরে অস্থুর ও সর্পগণরূপ ক্কমিসমূহ বাস করে। এদ্দেহের সপ্তসমুদর 
কোণে নানাবিধ জীবের আবাসভূমি ; নদ, নদী, নাগর দিক্, গিরি, দ্বীপ, জঙ্গল 

প্রভৃতি প্রদেশ অবস্থিত আছে, উহার ভিতরে নানাবিধশৈল এবং বিভিন্নপ্রকার 

জনগণ বর্তমান রহিয়াছে । নদী, লতা, শত্রগণ পঞ্মসরে!বর দ্বার। জামার সেই 

দেহ পরিপুর্ণ | ৬৯-৭২ 

সপ্তাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত 

অফীশীতিতম স্গ 

ব্শিষ্ঠ বলিলেন, হে মানব! এই প্রকারে আমি এক পৃথিবীন্বরূপ হইয়। 

স্বীয় দেহে নদ নদী প্রভৃতি বস্তনমূহ দৃষ্টিগোচর করিতে লাগিলাম | দেখ! 
গেল, কোন স্থানে কামিনীকুল আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে উচ্চৈঃত্বরে ক্রন্দন 

করিতেছে, কোথাও যৌবনমদমত্ত রমণীবা মহানন্দে উৎসব আর 

করিয়াছে । কোথাও বা জনসণুহ ভীষণ দর্তিক্ষবশতঃ অনাহাররি 

হইয়া হাহাকার করিতেছে । 'প্রবল দুর্বলের উপর অত্যচার করিতেছে 

কোন স্থানে পৃথিবী ধন-ধান্তে পরিপুর্ণা । কোথাও বানরের পরস্পর বন্ধুতাস্র 
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ঘবাস্তত রহিয়াছে । োনখানে চিতাগ্রতে শবসমূহ "দ্ধ হইতেছে, কোথাও 

গ্রাম, নগর প্রভৃতি ভীষণ প্লাবনে ভাসিয়। চ'লধ়াছে | ১-৪ 

কোন স্থানে ছুদ্দান্ত সামন্তর। পরধন লুটির। লইতেছে, কোন স্থানে উদ্দাম- 
একুতি রাক্ষদ ও পিশাচপমুহ উৎপাত করিতেছে । কোথাও বারিপুণ 
মরোবরের তীরোখিত জল দ্বারা সিক্ত পস্তক্ষেত্রের শশ্তসমূহ বৃদ্ধি পাইতেছে। 
কোন স্থানে পর্ধবতকন্দরোিত প্রবল ঝটিকার সন্নিকটস্থ মেঘসমূহ দূরে সরিয়। 
যাইতেছে; কোন স্থানের জনসমূহ্ সুখ-সন্দেশে আনন্দাতিশয্যবশতঃ রোমাঞ্চিত" 

কলেবর হইতেছে। বারিবেগে উত্ত,ঙ্গ তরঙ্গসমূহ ক্রীড়ারত হওয়ায় বারিন্নাশিকে 
উদ্নতোন্নত বোধ হইতেছে। কোন নিয়ভূমিতে শিলাখগড-সমৃহ খঙ্গবৎ পড়িয়া 

থাকায় তাহা ভীষণদর্শন হইবাছে। কোন স্থানে নগরবাসীদিগের সগর্বব 

পদসধশলনে পৃথিবী কম্পানিত হইতেছেন । কোথাও যুদ্ধক্ষেত্রে সামস্তগণ 

রণকান্ত সৈল্ঞগণকে বধ করিতেছে | কোন স্থানে চিন্তাহীন সামন্তরা নিশ্চিন্ত- 

ভাবে সুখে কালযাপন করিতেছে । কোথা'ও বিজন অরণা, দূরদেশ হইতে মাত্র 

বায় সাঁসা শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে । কোন স্তানে কৃষককুল জঙ্গলস্থ 
শত কাটিয়। লইম্বাছে, কোথাও ব। তাহাঁর। শশ্ত বপন করিতেছে | ৫-১০ 

কোন স্থানে শশ্তপরিপূর্ণ ক্ষেত্রসকল শোভা পাইতেছে, আবার কোন স্থানে 

$'স-সারস-পরিবেষ্টিত সরোবর-জলে পদ্া প্রশ্দুটিত তইয়া শোভা বিস্তার 

করিতেছে । কোন স্থানে মরুগ্থলী, সেই মরুস্থলীতে ভীষণ বাত্য। প্রবাহিত 

১ওয়ায় ধুলিরাশি আকাশে পরিব্যাপ্ত হইতেছে, সেই ধুলিরাশিকে আবার স্বস্তের 
মত বোধ হইতেছে! কোথাও ঘর্থররবে নদ-নদীর প্রবাহ ছুটিয়া চলিয়াছে । 

কান স্থানে কষকগণ কর্তৃক জলসিভ্ত উপ্ত বীজ হইতে অস্কুরোদগম 
হইতেছে । ১১-১২ 

কোনও স্থানে বিপদাপন্ন জনগণ আমাকে উদ্দেশ করিয়া চীৎকার 

করিতেছে৮-আমাদের রক্ষা করুন|, কোথাও বট প্রভৃতি স্থবৃহত বৃক্ষসকল 

উপ দীর্ঘ দীর্ঘ ঘনবিন্যন্ত শাখা বিস্কৃত করিয়াছে । কোন স্থানে বৃক্ষসমূহের 

যুল হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সর্বাবয়বে শাখ। পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । কোথাও 

সমুদ্রতটে ঘন-দন্নিবিষ্ট গিরিশিলাবৎ সুনিবিড় বৃক্ষসমূহ চতুদ্দিক্ ব্যাপিয়া 

অবস্থান করত সাগরতরঙ্গে আহত হইয়া! কাপিতেছে । কোনও স্থানে ঘনসন্লিবিষ্ট 
বক্ষরাজ থাকায় তথা স্র্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারিতিছে না বলিয়া কৃর্য্যদের 
ক্লীধবশতঃ সেই সকল বৃক্ষের পত্ররস* আকর্ষণ করিতেছেন । ফলে, শুস্ক 
গ্লবগণ সঙ্কুচিত হইতেছে । কোনখানে পর্বতশিখরবাসী হস্তিসমূহের বজ্রবৎ 
কঠিন দস্তাধাতে পাদপসমূহ ধরাশারী হইতেছে । ১৩-১৭ 
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কোন স্থানে যোগনিমগ্র যোগিবৃন্দ নয়ননিমীলিত করিয়া পরমানন্দ উপভোগ 

করিতেছেন । তাহাদের সেই আনন্দে আমিও পরমানন্দ অনুভব করিলাম, 

আমার দেহে রোমাঞ্চ হইল । আমার এরূপও মনে হইল যে, কোন স্থানে মশক, 

মক্ষিকা, যকা প্রভৃতি রহিয়াছে । কোথাও বা পুষ্পমুকুলশারী ভ্রমরকুলের 

পরম টবরী গজসমূহ বপ্রক্লাড়া আরম্ভ করিগ্নাছে । কোন প্রদেশ এরূপ শীতল যে, 

গার্রচম্্ লোল এবং জীণ হইবথা বাঁ়। তথাকার বাঁরিসমূহ পাধাণে পরিণত 

হইয়াছে । (কাগাও ভীষণ বাছু প্রবাহিত হইতেছে । কোনও স্থানে অঙ্গে 

ক্ষত হওয়া তথ| হইতে কমিসপকল নির্গত হইতেছে । কোথাও বৃক্ষমূল উচ্চ 

হইয়াছে, কোথাও ব। জলে নিমগ্র রহ্যাছে। কোন স্থানে বারি বর্ষণ জন্য শ্বীষ 

দেহে জল লাগিতেছে বলিয়। শৈত্যনিবন্ধন ।বামাঞ্চিত-কলেবর হইলাম ; কিন্তু 

তাহাতে কিছু সুখৰোধও হইল । বারিবন্ষণের ফলে কোণ স্থানে অস্কুরোদগম 

হইল। কোথাও মন্দ মন্দ বায়ুসঞ্চালিত পদ্মনাল-সমাচ্ছন্ন সরপী আমাৰ 
দেইসংলগ্ ছিল বলিয়। অত্যন্ত তৃপ্তিলীভ করিলাম । ১৮-২৩ 

অষ্টাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত 

একোনববতিতম সর 

শরাম বলিলেন, হে ভগবন্! আপনি ব্রহ্গা্ড দশনেচ্ছু হইয়। পৃথিবীবোদে 

যে ভুলোক হইলেন, উহ! কি আমাদিগের দণ্তমান নৃৎপাষাণাদিময় ভূলেণক। 
কিন্ব। উহ! মনঃ-কল্সিত ম্বগ্নময় ভূলেশেক? ১। 

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে বৎস! যদি কর্পনা-ৃষ্টিতে প্রশ্ন কর, তবে এই 

মুখপাষ1ণা(দিময় পৃথিবীকে সত্য বলা যায় না; কারণ। ইহাও তে| মনঃকল্পনা- 

প্রস্তত। আর যণি তত্ব-দৃষ্টিতে প্রশ্ন কর, তাহা হইলে তাহার উত্তর এই 

ষেঃ তোমার এই পরিদৃপ্তমান পৃথিবীও কিছুই নহে, এবং আমি ষে পৃথিবী 

হইয়াছিলাম, তাহাও কিছুই নহে; বাস্তবিক আমি ষাহ।, ঠিক তাহাই আছি 
মনঃকল্সনাপ্র্ুত নহেঃ এরূপ পুথিবী কোথাও নাই । এই যেদুৃষ্ঠমান জগং 

দেখিতেছ, ইহাও তে মানসিক কল্পনা প্রশ্থত। যাহাকে সং কিংবা অসৎ 

বলিধা জ্ঞান করিতেছঃ উহাও তোমার মনোময়১ আমি তো পরিশুদ্ধ চিদাকাশ- 

মাত্র। সেই চিদাকাশরূপী বিশুদ্ধ আমার ষে পরমাত্বরূপ চৈতন্ত-মৃত্তি, তাহার 

নাম সম্ষল্প | ২-৪ 

সেই চৈতন্ত-স্ফুত্তিই মন, উহ্াই পৃথিবী, উহ্হাই শগতের পিতামহ ব্র্ধা 
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দিন্তাকাশ চিদাকাশে সঙ্কল্লকল্পিত নগরীর মত প্রকাশ পাইতেছে । সুতরাং ইহাই 

জানিবে যেঃ আমার যে সঙ্কল্প, তাহাই মন; সেই মনই ধারণার অভ্যাস দ্বার। 
পুষ্ট হইয়া বিরাট পৃথিবীরূপে পরিণত হইয়াছে । প্রকৃতপক্ষে ইহা পৃথিবী নহে 

-মন মনোময় বস্তঃ চিদাকাশের বিলাস, চৈতন্তপ্মৃত্তি। বাস্তবিক ইহাতে 
চেত্যভাব কিছুমাত্র নাই । সকল সময়ে সেই মানস-কল্পনা আকাশরূপে অবস্থান 

করিতেছে ! কিন্তু ষে সময় ইহাতে “ইদং প্রত্যপ” অর্থাৎ এই পৃথিৰী এইপ্রকার 
জ্ঞান হয়, সেই সময় ইহা মানসভাগ ত্যাগ করত মূর্ত স্থলভাব প্রাপ্ত হ্য়। 
বাচারস্তণ শ্রুতিতে যেন্ায় এদর্শিত হইয়াছে সেই অন্থসারে যদি দেখা যায় 

তাহা হইলে বোধ হইবে বে, এই পৃথিবী কিছুই নহে মানস-্থষ্টিপ্ অতি হুক 

স্ব্ূপমাত্র। স্বপ্রাবস্থায় আম্মগৈতন্যই যেরূপ নগরার মুষ্তিতে প্রভামিত 

»ব) স্থষ্টিপময়ে চিৎই সেইরূপ জগদাকারে অবস্থিত আছে । এই ষে 
ভূমগুলাদি ত্রিজগৎ দেখিতেছ, তুমি ইহাকে চৈতগ্তরূপ শিশুর মনোরাঁজা- 

রূপ জ্ঞান করিবে । যেমন চিদ্রপ আত্মার সঞ্ষল্প চিদ্রপ হইতে পৃথক্ নহে; 
তেমনই এই ত্রহ্গাওডও এ সঙ্ন্ন হইতে স্বতন্ত্র নহে । অথচ এই জগং সত্য- 

আঁজ্মমযও নহে, জড়পিগও নহে বা প্রোচ্ছলও নহে । ৫-১৩ 

যে পর্যন্ত না সমাক্প্রকারে জ্ঞানল।ভ হয) সে পর্যন্ত এই দশ্ 
পদার্থের অস্তিত্ব অনুভব হয়, যে সময় সম্যক জ্ঞানোদয় হয়১ তখন 

ইহার কিছুই বিগ্যমান থাকে না। আমি এ পর্যযস্ত যে সকল উপদেশ দিয়া 

আসিতেছি, সেই সকল উপদেশ যদি তুমি সমাক্ আয়ত্ত করিতে পার, তাহা 
হইলে তোমার .জ্ঞানলাভ হইবে। আমি সংক্ষেপে আবার বলিতেছি, এই 
শাস্ত সর্বব্যাপী চৈতন্ঠ স্বয়ংই আপনাতে ন্দ্রিত হয়েন ; ইহাতে পৃথিবীরূপ, 
দৃগতরূপ, দ্বিত্ব, একত্ব প্রভৃতি কিছুই নাই । যেরূপ বৈদূর্ধ্য প্রভৃতি মণি শুভ্রঃ 
পাত প্রভৃতি বর্োৎপত্তিত্ে আমাসম্বীকার না করিয়াই আপন] হইতে এরূপ 

বর্ধাদি প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে, তদ্দপ চিদাকাশ হইতেই ব্রহ্গাণ্ডের উৎপত্তি হ্য়। 
চিগাত্মা কোন কিছুই করেন না; নিজ স্বরূপও ত্যাগ করেন না; অতএব 

মনঃকন্সিত বস্তও কিছুই নাই; এই যে পৃথিবী দেখিতেছ, ইহাও কিছুই নহে। 
চিদাকাশই সকল দময্বে পৃথিবীবৎ বোধ হয়। এই যে অনীম নির্মল অটল 
আকাশ, ইহা! সেই আত্মাতেই অবস্থান করিতেছে । এই চিদাকাশের স্বতাব- 

মাত্রের শ্ফুরণ যেরূপ, ঠিক সেইরূপই আছে, কিন্ত প্রতিক্ষণে অদৃষ্ঠ হয় বলিয়া 
এই অত্যচ্ছ আকাশই জগদাকারে দৃষ্টিগোচর হয়। ১৪-১৯ 

সেই সময়ের ধারণা-কল্পিত পুথিবী এবং এই পুথিবী--এই দ্রইটি পৃথিবীই 

মঠ[চিতিস্বরূপ । ইহা তোমারই দৃষ্ট স্বপ্রনগরীর ন্টায় জগদাকারে বোধগম্য হইয়া 
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থাকে । তোমাদের এই পৃথিবাও আকাশন্বূপ এবং আমার সেই পৃথিবী 

আকাশস্বূপ ৷ অজ্ঞানোপহিত আত্মার জ্ঞান জন্যই ইহা জগদ্ভাবে শ্দুরিত 

হইয়া! থাকে । যখন প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয়) তখন এই পৃথিবী কিংবা আমা? 

ধারণাকন্পিত পৃথিবী কিছুই বিদ্যমান থাকে না! ২০-২১ 

ত্রিকালভাবী ব্রৈলোক্যবস্তী প্রাণিসমূহ্র ভ্রম কিংবা স্বপ্নসঞ্ষপ্ন মনোরাঁজ। 

অবস্থাতেই ঘটিযা) থাকে । হে অঙ্গ! ভূতঃ ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান যে সকল 

পৃথিবী দেখিতেছ, সে সকলই সত্তাসামান্য, উহা চিৎসত্ত! ব্যতীত অন্য কিছুই 

নহে। আমিই সেই পৃথিবী ও সেই 'সকলের অন্তর্গত যে পুথিবীঃ তাহাও আমি । 

এই নিমিভই আমি সেই পুথিবীসমূহ দেখিতে পাইয়াছি এবং অনুভব করিতে 

সমর্থ হইয়াছি। হে রাঘব! এই পরমাত্মাই অজ্ঞানাবস্থায় স্বীয় বিশুদ্ধ স্বভাব 

ত্যাগ না করিয়াই, যথাস্থানে অবস্থিত এই পুথিবীকে সদ্রূুপ করিয়া ধার“ 

করিতেছেন ! তত্বজ্ঞানলাত হইলে দেখ| যার যে, বাস্তবিক তিনি কিছুই 
ধারণ করেন না । ২২-২৫ 

একোননবতিতম সগ সমাপ্ত 

নবতিতম সর্গ 

শ্রীরাম বলিলেন, হে লঙ্গনূ! আপনি যে সকল ব্রক্গাণ্ডের কথ! বিরত 
করিলেন, এঁ সকলের মধ্যে আরও অন্ত ব্রঙ্মাগ্ড দেখিতে পাইয়াছিলেন কি না? 

তাহ! আমার নিকট ব্াক্ত করুন। ১ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুত্তম! আমি বলিতেছিঃ তুমি শ্রবণ কর। আমি 

সে সমন পরমাত্মরূগী হইলেও পৃথিবীধারণায় জাগ্রংপৃথিবীরূপী এবং স্বপ্ন-পৃথিবা 

রূপী হইয়! অস্তরমধ্যে স্থক্মদৃষ্টি দ্বারা অনুভব করিলাম যে, সকল স্থানেই 

্্মাগসমুদর অবস্থিত আছে। দৃণ্তপ্রপঞ্চ শান্ত শুন্য হইলেও দ্বৈতস্বরূপে অব 

স্থিতি করিতেছে। সর্বত্র সংখ্যাতীত ব্রন্গাগড বিদ্যমান এবং মর্ধত্রই রগ 

অবস্থান করিতেছেন। এই বাহ আড়ম্বর সকলই শান্ত শূন্য সেই পর" 
ব্রহ্ম । পৃথিবী প্রভৃতি সবল পদার্থ সর্বত্র ব্যাপিয়া আছেঃ অথচ প্রকৃতপক্ষে উহ 
কিছুই নয়, সবই সেই চিদাকাশ। বাস্তবিক, এই জগপ্প্রপঞ্চ স্বপ্ননগরীবং 

জাত পদার্থ । যথায় নানা, অ-নার্নী, নাস্তিত্ব, অস্তিত্ব, আমি ইত্যাদি কিছু 

বিদ্যমান নাই, তথায় এই জগত্প্রপঞ্চ আসিৰে কোথা হইতে ? ২-৬ 
্রান্তিবশতঃ আমি প্রভৃতি দৃশ্তপ্রপঞ্চ সত্য বলিয়া অনুভূত হইলেও বান্ত।বক 
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₹ত। নাই। আছে বলির যদি স্বীকার কর। যায়ঃ তাহা হইলে অজ অদ্বিতীয় 

£কমাত্র ব্রহ্মই আছেন, ইহাই স্বীকাধ্্য। যখন সুজনের পুর্বে একমাত্র চিদা- 
কাশ ছাড়। অন্ত কিছুই বিদ্যমান ছিল ন।ঃ তখন চিদরাকাশে প্রকাশমান এই 

'গ্াগকে শ্বপ্নপুরীবৎ মিথ্যাই বল! কন্তিব্য। কোন সময্জেই যখন ইহার অস্তিত্ 

নাই) তখন ইহ। নাস্তি বলাও চলে না ; কারণ, ষে বস্তর অভাব বোধ হইবে, 

পুদ্বে বা পরে তাহার অন্তিত্থ স্বীকার করিতে হইবে । আমি পৃথিবীর আকার 

ধরণ করিয়া যেরপ সেই ব্রহ্মাগুসমূহ দেখিয়াছিলাম» জলাকার ধারণ করিয়। 

তরূপ জলও দেখিয়াছিলাম | ৭-৯ 

যদি আমি অজড়) তাহা হইলেও জলধারণার জড় জলম্বরূপ হইয়া সাগরা- 

ভান্তবে গমন করিয়া বহুদিন গুলগুপ শব্ধ করিয়াছি। অলক্ষিতে তোমাদের 

গাঘে যদি ক্ষুদ্র কীট উঠে, তাহা হইলে তোমর| যেরূপ বুঝিতে পার নাঃ তদ্রপ 

জলরূপী আমি অলক্ষিতে মৃদ্মন্দগমনে তৃণ, বৃক্ষঃ লত।» গুল্ম ইত্যাদির অন্তর- 
গন্ে উঠিয়াছি। কর্ণাহি (কেন্ন) যেরূপ ধীরে ধীরে দৃষ্টির অগোচরে কর্ণ- 

মধ্যে গ্রবেশ করেঃ তদ্রপ জলবূপী আমি ধীরগতিতে তৃণগুল্সাদির. ভিতর 

পাবশ করিয়া সে সকলের অভান্তরে বলয়বং ছিদ্র করিয়া দিয়াছি। জলরূপী 
আমি লতা, তমাল; তাল প্রভৃতি বৃক্ষের পল্পবে এবং ফলে রসরূপে অবস্থিতি 

পূর্বক যথাসময়ে পরিপুণ্ত সেই সেই পল্লব প্রভৃতিরপে অবস্থান করত সে 
সকলের রেখ। রচনা করিয়াছি । জলরূপা আমি জলপানসময়ে প্রাণিগণের 

মুখ দিয়া জদয়ে প্রবেশ করত বসন্তাদি খতুভেদে তাহাদের ধাতু-বৈষম্য 
ঘটাইয়াছি। বাঘুঃ পিত্ত এবং কফ-_-এই তিনটি ধাতৃকে কখন তাহাদের দেহে 
সুস্থির রাখিয়াছিঃ আবার কখন বা বিষম করিয়াছি । জঠরাগ্নি দ্বারা কতক 

স্পক্ধ করিয়াছি, কতক ব1 ছিন্নভিন্ন করিয়াছি । ১০-১৪ 

হিমকণারূপে স্বয়ং অখিন্ন হইয়াঁও সব্বস্তানে সব্বপ্দিকে এক সময়ে পল্পব- 
ধায় শুইয়াছি। আমি নদ, নদী, হদ ইত্যাদি জলাশয়ের অভ্যন্তরে অবিরাম 

'ণৰপে প্রবাহিত হইয়াছিঃ কখনও কখনও কা সেডুরূপ বন্ধুর অনুগ্রহে বিশ্রাম- 
1৩৪ করিয়াছি। আমি চৈতন্তর্ূপে অচৈতন্য জড়ভাগকে বিষয় করিয়া 
নান সেই বিষয়ভাগরূপে অবস্থিত হইয়া প্রক্কৃত চিৎম্বরূপের অনুসন্ধান করি 

নাঃ, জড়রূপে মাত্র জড়াশয়ে পরিভ্রমণ করিয়াছি। আমি জলপ্রবাহরূপে 

গাঃণঙ্গ হইতে পাপী ব্যক্তির গ্ঠার স্থগভীর গর্ভে পড়িয়া! চূর্ণ-বিচুর্ণ হইয়াছি। 
ঈণ'সক্ত কাষ্ঠ হইতে ধূমরূপে বাহির হইয়া আকাশ-সমুদ্রে সুনীল নক্ষত্ররূপ 
মণির অভ্যন্তরস্থ রত্রকণারূপে বাস করিয়াছি । ১৫-১৯ 

আমি মেঘাকারে ঘনকজ্জলব নীলবর্ণ ধারণ করিয়। অনস্ত নাগের দেছে 



১১২ বাশিষ্ঠমহপামায়ণ 

ভগবান্ বিষুণর মত বিদ্যুদ্বনিতার সহিত মেঘখমগ্ুলে অবস্থান করিয়াছি। যে” 

ব্রহ্ম সব্বরূপে সর্ববপ্ততেই অবস্থিত আছেন, তদ্রপ আমি পরমাণুমধ স্থষ্টিতে 

পিগীকরুতি সকল বস্তুর ভিতরেই অলক্ষ্যে বাস করিয়াছি । আমি মধুর প্রভূ ও 

রসরূপে জিহ্বারূপ অণুর সহিত মিলিয়। সর্বশ্রেষ্ঠ রসাম্বাদ করিয়াছি ; এই থে 

অনুভব, ইহ| শরীরের নহে, উহ! মার জ্ঞানের । আর চেত্য বিষয় যাহা, 

তাহ! আমি অর্থাৎ অধিষ্ঠান চৈতন্য । আস্বাদকারী নরদেহ অথবা অপর 

কোন প্রাণী দ্বারাই আস্বাদিত হয় ন।) কারণ, উহাতে লেশমান্র সুখ, নাই, 

এই নিমিত্ত উহা আন্বাদনের োগা নহে। মাত্র চিতিই প্রাণিগণের 

মোহোত্পত্ভির নিমিশুই অভ্যন্তরে চেত্যকে প্রকাশ করেন । ২০২০ 

আমি চতুর্দিকে সমস্ত খতুর রসরূপে বহুবিধ পুষ্পরস ভোগ করিয়া 
ও মধুকরকে উচ্ছিষ্ট দিয়াছি। কল্পনাবশে আমি জড় হইলেও প্ররুতপন্গে 
কিন্ত জড়চেতন। এই চেতন্রূপে সমুদর জীবের দেহে আমি বাস 

করিয়াছি । শীকররূপে আমি পবনরূপ রথে আরোহণ করিয়া গন্ধকণার 

মত নিম্মল গগনপথে খেল! করিয়াছি। হে রাম! তৎকালীন সেই 

অবস্থায় আমি প্রতি পবমাণুতে জগতের অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়াছি। যদিচ 

'আমি অজড়, তথাপি তংকালে জলভাবনাবশে জড় হইয়া সকল বস্তর মধ্যেই 

জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতভাবে বাস করিয়াছি । তৎকালে আমি কদলীপত্রবং 

উৎপত্তি ও ধ্বংসশীল লম্ম লক্ষ ব্রহ্মা দেখিয়াছি । আমি এই যে সকল 
উপদেশ করিতেছি, ইহার উদ্দেশ্য এই যে? জগৎ কিংবা অ-জগণ্ সাবয়ব বা 

নিরবয়ব, ষাহ। কিছু দেখিতে পাইতেছঃ সে সকলই চিদাকাঁশঃ এই যে চিদাকশ, 

ইহ! আকাশ হইতেও স্বচ্ছ । তুমিও কিছুই নহঃ আর এই দৃপ্তপ্রপঞ্চও কিড়ই 
নহে। যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর হইতেছে, জে সকলই একমাত্র পরমবোধস্বরূপ : 

এই যে পরমবোধ, ইহা দৃশ্তত্বরূপ কিংব৷ অপৃশ্ঠস্বরূপ নহে ! অতএব ভে রাম! 

তুমি অসীম চিদাকাশরূপে বিকসিত হও । ২৪-৩৯ 

নবতিতম সগ সমাপ্ত 

একনবতিতম সর্ণ 

বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন, তৎপরে তেজো ভাবনা বারা আমি হর্ষ চন্দ্র নগর 

প্রভৃতি বিচিত্র অবয়বধুক্ত তেজেঁরূপে প্রতিভাত হইলাম । আমি সর্কণ 

সময়েই সত্তবপ্রধানরূপে প্রকাশ পাইয়! সমগ্র জগৎ ব্যাপুত করত অবস্থিত 

রহিলাম । তখন অন্ধকারসমূহ এই অধিল দৃষ্টপ্রপঞ্চ পরিত্যাগ পূর্বক তঞ্কর? 



[নর্বাণ-প্রকরণ ৩১৩ 

*এাহিধা যাইলেঃ আমি প্রবল-প্রতাপান্িত রাজার মত পরিশোভিত হইলাম | 

র:জ| যেরূপ নান! প্রকার বেশভৃষার সজ্জিত চরসমূহ দ্বারা পৃথিবীর প্রতি 
গৃঠেব পকল ব্যাপারই সর্বসময়ে লক্ষ্য করেন, আমিও তদ্দপ বন্তিকাঁশত- 
গোভিত প্রদীপাদির লহায়তায় তেজোরূপে সমগ্র জগৎ দৃষ্টিগোচর করিলাম 1১-৩ 

নিখিল জগৎ দেখিরা পুলকিত, পন্মণন্তরে আনন্দিত চন্দ্র-হুর্যযাদির রশ্রিরূপ 

আমার রোমাবলীর উপরিভাগে আকাশসদুশ নীলবস্ত্র উদ্্গত হ₹ইল। কিন্ত 

উত। মদীয় গাত্রে দৃটভাবে সংলগ্ন রহিল নাঁ। অন্ধকার সকল রূপাদির দর্শন 

বোধ করিম্ব। থাকে, এই নিমিত্ত সেই তেঞোদ্ব।র। অন্ধকার বিদূরিত হইল, নিখিল 
জগৎ তেজঃসংঘুক্ত হইয়া নিরতিশয় আণোকোজ্জল হইল এই তেঞজ* অন্ধকাররূপ 

হমাল-বৃক্ষের কুঠারস্বরূপ । অত্যন্ত পরিশুদ্ধ বস্তঃ মণি, মাণিকা, মুক্তা? সুবর্ণ 

প্রভৃতিরূপ তেজোময় মানবের জীবনস্বরূপ । এই তেজঃ জ্যোত্কাদেবীর 
শঙ্কশায়ী শ্বেত, কৃষ্ণ পীত প্রভৃতি বর্ণরূপ শুনমের জনক এবং পৃথিবীর প্রতি 

অতন্ত শ্েহশীল। কারণ? এই 'তেজঃ অগ্নিদাহ হইতে পুথিবীকে রক্ষা করিয়া 

খাকে অর্থা অগ্নি সকল পদার্কে একেবারেই ভশ্মীভূত করিতে সমর্থ, 

কিন্কু পৃথিবীকে কখনই একেবারে দাহ করিতে সমর্থ নহে। এইট তেজঃ 
মত্তান্ত প্রীতিপরবশ হইয়| প্রতি গৃহে প্রদীপরূপ পুজরকে সংস্থাপিত করিল ! ৪-৮ 

অদ্ধকারসমাচ্ছনন পাতাল-গ্রদেশেও এ তেজঃ অল্প অল্প দেখা যাইতে লাগিল । 

ভুঙগণ-সমাকীর্ণ ধুপিধুনর পৃথিবীতেও উহা অক্ষেক পরিমাণে দেখা দিল? 
ডক শত্বগুণান্বিত বাক্তির মহা প্রকাশরূপে? দেবভবনের নিত্যতারূপেঃ ব্রন্গাগ্তরূপ 

উপগৃহের দীপরূপে, জল ও অন্ধকারের অন্তগ্রাপী সুগভীর কৃপরূপে, 

দিগ বধূগণের স্বচ্ছ-দর্পণরূপে, রাত্রিরূ্প তুষারের পবনরূপেঃ চন্্ সূর্য্য ও অগ্নির 
স্তূপ অর্থাৎ জীবনরূপে এবং গগনের কুম্কুমলেপরূপে অবস্থিত রহিল । 
এ৮ তেজঃ দিবারূপ শশ্তুসমূহের ক্ষেত্রস্বরূপঃ অন্গকারাবৃত রূপসমুহের প্রকাশফারী 
গলয়া যেন তাহার মূর্ত অনুগ্রহস্বরূপ, হাকাশরূপ সুবৃহৎ কাচপাত্রের 

গুদশলনকারী জলম্বরূপ ! ৯-১১ | 

এই তেত্রঃ সমুদয় বস্তর সত্ব। প্রদান করে এবং প্রকাশ করে, এই নিমিত্ত 
চিনাব্ররূপ পরমপদার্থের সহোদরন্বরূপ, ক্রিয়ারূপিণী নলিনীর কৃর্ধ্যস্বরূপ। 

পৃথবীর জীব্নস্বরূপ, এবং চৈতন্যবৎ চাক্ষষরূপ প্রত্যক্ষ এবং মানসিক 
€পাক্ষের হেতুও শী তেজঃ। ইহা এই বিশাল জগদ্রপ খাতমধ্যবর্তী 

মংসমুদ্রবতং বোধ হইতে লাগিল। শ্গনতলাবস্থিত নক্ষত্রনিকর সেই 

ম$'সমুদ্রের রত্বরূপে প্রকাশ পাইল। দিন, খতু* বতপররূপ স্ফীত বাড়বাগ্নি- 
জাত বিক্ষোভ দ্বারা এর মহাসমুদ্র সর্বসময়ে ফেনঘুক্ত হইতে লাগিল"! 
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চন্দ্রহ্য্যাদিরূগ তাহার উন্মিমালার মধ্য খুলিসমূহ পড়ায় এ মহাসমুদ জৎ 

ব্যতীত পঞ্কময় হইল। এই প্রকারে দেই তেজঃ অক্ষর মহাসমুদ্রবৎ বে, 

হইতে লাগিল । এই তেজই স্বর্ণ প্রভৃতির বর্ণ, মন্তুষ্য প্রভৃতি জীবনিবচ্জে 

বল, রত্বাদির জ্যোতি; এবং বর্ধ প্রভৃতির প্রকাশক বলিয়। জ্ঞান হইল 

এই তেজঃ জ্যোত্শাদেবীর লাঞ্চননেত্রণোভাকারী চন্ত্রমুখক্গরিত ম্সেহমপ| € 

হাস্তরূপে প্রপ্বরিত হইল ! ১৩১৮ 
এই তেজঃ কামিনীসমুহের কপোল-নেএদি উজ্জলকারী সহজ বলা” 

স্বরূপে স্পদ্ধীর সঠিভ প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি এ তেজোরূপ ধাঁখ. 
করিয়া, ষে সকল ব্যক্তি ভ্রিলাককে তৃণের ভ্ঠায় জ্ঞান করেও যাহাদেব 

চপেটাঘাতে প্রবল বৈরী বিনষ্ট হর, সেই সকল বীরপুরুষদিগের মস্তুকে 

অশ্রনিপ্রহাররূপে প্রকাশ পাইলাম, সিংহ প্রভৃতি বলবান্ জীবদিগের দেহে 

বলরূপে বিরাজিত হইলাম । কঠিন কবচভেদকারী খড়গসকলের প্রহার জন 
প্রবল টক্কারশনদে যে নকল ব)ক্তি দিহ্বগুল কাপাইয়। তুলেঃ মেই সকল যোদ্ধগণে 

উদ্ছট গতিরূপে আমি প্রচীয়মান হইলাম । এইরূপে আমি দেবতার দেব, 

দানবের দানবন্ধ। স্থাবর প্রভৃতির গন্নত্য) এবং সমগ্র ভূতের বলরূপে গ্রকা" 
পাইলাম 1১৯-২২ 

হে কমললোচন ! তাহার পর আমি ?সই ভাবন|-কল্িত ব্রহ্মাণ্ডেঃ 

আকাশকোশেঃ মরুভূমিতে তোমাদের যেরূপ জলভ্রম উপস্থিত হয়ঃ তদ্দগ 

জলব্রমকর মরুস্থলীর হ্ঠায় দীপ্তিমান হইয়। স্বীয় অন্তরে অনুভব করিলাম (ষ, 

ক্যয চতুদ্দিক- প্রসারিত রশ্মিজীল দ্বার বন্মাগরূপ-পক্ষীকে ধরিতেছেন। 

গিরিশ্রেণী এ ব্রন্মাগ্ুপক্ষীর অঙ্গের ন্যায় বোধ হইতেছে। ভূভাগ অতি সাম।9ই 

দৃষ্টিগোচর হইতেছে । কৃর্য্যদেব চন্দ্রকামিনী কুমুদিনীর কোশচক্রের অন্ধকা 
সমুদ্রে জগতরূপ-ভবনের দীপস্বরূপ এবং দিনরূপ ফল-সমূহের বৃক্ষ-স্বরূপ ২৩২৫ 

তাহার পর আমি ভাবনাবশে চন্দ হইয়া! গেলাম । আমি সেই চন্দ্র হইলাম 

--যে চন্দ্র, অমুতের হৃদ, আকাশের মুখ; রজনীরূপিণী অভিসারিকা রমণীর 

হান্তঃ নিশাচরদিগের 'আনন্দঃ এই জগতে যে কিছু শন্দর পদার্থ আছে, » 
সকলেরই উপমাস্থল, রজনী, রোহিণী এবং কুমুদিনীর প্প্রিয্ন পতি এবং জগতের 
তাবৎ লোকের বদন ও চম্ষকুর আনন্দায়ী পরম প্রিয়রূপে বিরাজিত আছেণ। 

যে নক্ষত্রনিকর আকাঁশরূপ-লতার পুষ্পসমূহ ও স্বর্গের মশককুল হইয়া শোভা প:গঃ 
আমি সেই নক্ষত্ররূপে ভাবনা করিণে আরম্ত করিলাম, তাহার পর আম 
ভাঁরনাবলে রত্বে পরিণত হইলাম, ষে রদ্ডু বিপণিতে বণিক্গণের তুলাদ্ডের 

শোভা বিস্তার করে এবং যাহ! সাগর দ্বার! তরঙ্গ্ধপ-হস্ত কর্তৃক আন্দোলি 5 
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' শস্তর আমি সমুদ্রজলপায়ী বাড়বাগি হইয়া, আম!কে দেখিয়। ভীত, ছোট ছোট 
“রী প্রভাতি মতশ্তের সঞ্চরণকৌতুক দেখিলাম । তৎপরে আমি মেথের 
এসাগ্রি এবং শৈলের দাবাগ্সি হইয়। স্বীয় শরীরে জ্বাল! অনুভব করিলাম । তাহার 
' ব সামান্য বহ্ছি হইর!| কাষ্টরনহনকারী, কাষ্ঠবিদ্বারণ জন্য উচ্চশব্দকারী, সর্ব- 
পসারকারী অগ্রিজলন অনুভব করিলাম | যঞ্ঞাগ্রিরপে আমার দেহে ঘ্বৃতদাহও 
মনভূত হইল | ২৩-৩১ 

এই অগ্নিভাঁব-ভাবিত হইয়। আমি কত ধনাগার দগ্ধ করিয়াছি ; একত্র বভ 
বাচাল মৃর্থের বাদ-বিতও| হইলে যেরূপ প্রকৃত পঙ্ডিতের পা্ডত্য দূর হইয়া ষায়, 
শপ ধনাগার-দাহসময়ে আমার তেজঃ মণি-মাণিক) প্রভৃতির দীঙ্ডিকেও 
গবাভৃত করিত। ভাবনা দ্বারা মুক্তাহার হইয়া আমি দেব-দানব-গন্ধরব- 
বমণীগণের কুচমগ্ুলে শ্রান্তিবিনোদন করিয়াছি । খগ্চোতরূপে আমি 
এাজপথপঞ্চারী জনমদ্দের পদতলে পড়িয়া! পিষ্ট হইয়াছি। কখনও ব। রমণীর 
ন'-তিলক হইয়াছি ৷ ৩৯-৩৪ 

শফরী যেরূপ সাগরে লাফাইয়া ল!কাইয। বেড়ায়) তদ্ধপ আমি কখন কখন 
'পধাপ্ূপে মেখের কোলে বেড়াইরাহি ; কখনও বা চম্পককলিকবৎ মনোরম 
পকোমল অন্তঃপুরের দীপকলিকারূপ রমণীগণের রতিক্রিয়া দেখিয়াছি । 
আবার কখন বা সেই দীপকলিকায় কজ্জলপাত হওয়াতে প্রভাহীন 
১কখ| আমি কচ্ছপবৎ সম্কুচিতশরীরে অবস্থান করিয়াছি। কখন বা 
মহাপ্রলয়ের প্রচণ্ড অগ্রিরপে সমগ্র বিশ্বে পরিলমণ করিয়া শ্রাস্ত হইলে 
'মঘস্তিত ধিদ্বাতের স্তায় কজ্জণ সদৃশ স্থনীল আকাশে লীন হইয়! গিয়াছি। 
কখনও বাড়বাগিরূপে কল্পান্ত পরাস্ত সমুদর জল পান করিখ্াও যখন দেখিলাম, 
মমগ্রা বরঙ্ধাণ্ড ও জলরাশি আকাশবৎ শন্য হইয়াছে, দেই সময় আমি 
খগনদেশে নৃত) করিয়াছি । ৩৫-৩৯ | 

অঙ্গাররূপ-দন্তঃ জ্বালারূপ-বাহু, বিলোল ধূমকবরী সদৃশ প্রচণুবন্ি্ূপে 
মল জীবকে উদরস্ত করিয্বা এবং সমগ্র সলি শুষ্ক করত কাণ্ঠ প্রত্ৃতি 
শু বস্তকে আমার খাগ্ধ করিষ্বাছি. কখন আমি কন্মাকারগৃহে লৌহভাবে 

মংবভূতি হইয়া! তাহার লৌহমুদগর ও প্রস্তর ত্বারা আপাত প্রাপ্ত হইয়। অগ্নি- 
"ুলঙ্গ টদৃগিরণ করিয়াছি । কখন মহামুল্য মপিরূপে সুবৃহত পাষাণখণ্ডের অভ্যন্তরে 
অবস্থিতি করত নিখিল জীবের দৃষ্টির অগোচরে শতধুগ্ন কটাইয়াছি ৪*-৪৩ 

শ্রীরাম বলিলেন, হে মানদ মুনে! আপনি যে সমঘু এইরূপে অতিবাহিত 
করতেছিলেন, তখন আপনি সখ ব| ছুঃখ কোধ করিয়াছিলেন, আমার 
স্জানবদ্ধনের নিমিত্ত উহা! আমাকে বলুন | 3৪ 
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ৰশিষ্ঠ বলিলেন, মনষ) নিদ্রিতাবস্থায় যেরূপ সচেতন হ্ইধ়াও জডভাবাপ; 

হয়, তদ্রপ চিদ্বাকশশ দৃশ্যভাবযুক্ত হইলেও নিজকে জড়রূপে বোধ করেন 
চিদাকাশ যখন আপনাকে পৃথিবী প্রভৃতির ন্যায় জ্ঞান করেন, তখন 

তিনি নিদ্রিত হইয্ব! জড়বৎ অবস্থিতি করিয়। থাকেন । অন্তথা তিন যেরূপ, 
মেইরূপই থাকেন। তাহার পক্ষে পৃথিবী প্রভৃতি রূপ বাস্তবিক সৎ নহে) 

অনং। ব্রহ্ম ড্র! ও দৃশ্টে প্রতিভাত হইলেও সর্বসময়েই বিকারহীন ভাবেই 

অবস্থান করেন। যে ব্যক্তির এইরূপ সত্যজ্ঞানের উদয় হুইয়াছেঃ তাহা 
নিকট এ সকল একই, পঞ্চভূত বা দ্রষ্টঃ দৃশ্তু, ভ্রান্তিঃ এ সকল তাহার নিকট 
কিছুই নাই । সেসময় আমি বিশুদ্ধ ব্রঙ্গভাবে অবস্থান করিয়াই এ সকল 
কার্্য করিয়াছিলাম | দি ব্রঙ্গরূপে অবস্থান করিতে না পার] যায়ঃ তাহা 

হইলে ভাবনা দ্বারা এ সকল করা সম্ভবপর নহে । ৪৫-৪৯ 

সিদ্ধান্ত দ্বারা যখন ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নিরাময় আ.ত্মাই এই 

অখিল দৃপ্তরূপে পর্যবসিত হুইতেছেন, তখন অবশ্ঠই বুঝিতে হইবে যে, আমি 

মে সময় ব্রহ্গপদে থাকিয়া আত্মাকেই দেখিয়াছিলাম । আমি যদি পঞ্চভূত- 
ভাবনায় জড়ই হই, আমার যদি চৈতন্তই ন। থাকে, তবে আমি পৃথাপি 
হইয়াছিলাম বলিয়া অনুভূত হইত ন।। সুযুণ্তিমময়ে আমি ঘুমাইলাম, এইরূপ 

জ্ঞান থাকায় নিদ্রিত ব্যক্তি চেতনপ্রাপ্ত হলেও স্যুপ্তিজনিত অজ্ঞানরূপ প্রাপ্ত 

হয় বটে ; তবে স্বগ্রকাশ বর্ণনাতীত একরূপ কোন পদার্থের অনুভব সে সময়ে 
থাকিবেই। জ্ঞানের উদয় হওয়াতে যে ব্যক্তি প্রবুদ্ধঃ তাহার এক আধিভোৌতিক 
দেহ শান্ত হয; তাহার জ্ঞানপূর্ণ আতিবাহিক দেহের ক্রমশঃ উদয় হয়। যোগ 

যদি ইচ্ছ। করেনঃ তবে সেই জ্ঞানময় আতিবাহিক দেহকে কখন স্থপ্পঃ কখন 

বা বিশাল করিতে সমর্থ হন । সেই আতিবাহিক দেহ অবস্থায় ষোগী জীবনুক্জ 

হইয়া অবস্থিতি করেন৷ অতান্ত দুর্ভে্চ কঠিন শিলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া। 

আবার তাহার মধ্য হইতে নির্গত হইবার শক্তি এ জ্ঞানময় আতিবাঠিক 

দেহ অবস্থায় বিচ্যমান থাকে, এই অবস্থায় আকাশ পাতাল সর্বত্রই যাতায়াত 

করিবার শাক্ত জন্মায় । ৫০-৫৫ 

নেই সময়ে আমি জ্ঞানময় দেহে সেই সকল ব্যাপার করিয়াছিলাম। হে রাম! 

ষে সকল ঘটপা আমি তৎকাঁলে অনুভব করিয়াছিলাম, সেই সকল চিন্ময় দেহেই 
করিয়াছিলাম | সেইরূপ চিন্মন্ন দেহে আকাশ-পাতাল, অধিক কিঃ বজের 

উপর দিয়। যাতায়াত করিলে কোঁলরূপ অনিষ্ট হইবার শঙ্কা নাই। জ্ঞানময় 

দেহে জড় অজড় সমুদর বস্ততেই সেই চিদাকণশ সমভাবেই বিছ্ধমান । যে ব্যক্তি 

স্বেচ্ছায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে পারে, তাহার কি কোনরূপ কষ্ট হইবার 
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'গ্াবনা আছে? যদি ইহার সম্ভাবনা থাকিত, তাহ। হইলে কি সে ব্যক্তি 
রূপ ঘুরিয়া বেড়াইত? পগ্তবর্গ মাত্রজ্ঞানকেই অব্যয় আতিবাহিক 
দেহরূপে স্বীকার করিয়াছেন । এখন তুমিও সেই জ্ঞানময় আতিবাহিক 

*বীরই অনুভব করিতেছ । ৫৬-৬০ 

তত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ যদি ইচ্ছ। করেন, তাহা হইলে তাহার! "আমিই একমাত্র 
|চ২ এইরূপ ভাবন। দ্বার। সুর্য্য প্রভৃতি নিখিল ব্রঙ্গাগুকে অন্তগত করিয়। 

আত্মস্ববূপে সৎ এবং ব্রহ্মাগুরূপে অসৎ হইয়া অবস্থান করিতে সমর্থ 

হন। যেরূপ জাগ্রৎ অবস্থায় ষে বঙ্গাগুকে বর্তমান বলিয়া দেখিতেছি, কিন্ত 

স্বপ্নে তাহা! অবর্তমান হইয়া থাকে, এবং স্বপ্নে প্রত্যক্গীরূত ষে ব্রহ্গাণ্ড, তাহা 

ধেরূপ প্ররবুদ্ধ অবস্থায় মিথ্যারপে প্রতিপন্ন হয়, তদ্রপ অজ্ঞানদৃষ্টিতে সত্/রূপে 

বোধগম্য এই ব্রন্মাও জ্ঞানী বাক্তির নিকট মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত হইয়া 
পাকে । ৬৯৬২। যেরূপ মনোরাজ্য-কল্পিত অঙ্গার-নদীর প্রজ্বলিত-শিখা-সম্কুল 

তরঙ্গ কল্পনাকারী ব্যক্তির দেহসংলগ্র হইলে তাহার কোনরূপ কষ্ট হয় না, অধিকন্ত 

কীতুক অনুভব করে, তদ্রূপ স্বেচ্ছায় প্রস্তরাদিভাব প্রাপ্ত হইলে সেই টিদা- 
ক|শের কোনরূপ কষ্টই হয় না। তাহার পর আমি অগ্রিভাবন] দ্বারা 

অগ্রিরপে কজ্জলরূপ-ভ্রমরনিকরে পরিশোভিত অগ্রিবর্ণ কিংশুক-পুষ্প ৰিকসিত 

করত সমস্ত অরণ্য অগ্িময় করিয়াছিলাম | হে অঙ্গ! এই প্রকারে আমি 

প্রাজ্জল খল-সম্পদের মত অস্থির অগ্রিজ্বালারূপে উদিত হইয়া মুহূর্তমধ্যে সে 

ভাব হইতে অন্তর্থিত হইলাম | আঙি অগ্রিরূপ ধরিয়া] প্রতি পরমাণুর অভ্যন্তরে 

এইরূপ অনেক ব্রক্গাণ্ড দর্শন করিরাছি। হেরাম! আমার দৃষ্ট সেই সকল 

বদ্ধাড এবং তোমাদের দৃষ্ট এই ব্রন্ধাও্ডও চিদাকাশ হইতে পৃথক্ নহে। 
ভোমাদের স্বপ্নকালীন দৃষ্ট নগর-শৈলািই এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ।৬৩-৬৩ 

একনবতিতম সর্থ সমাপ্ত 

দ্বিনবতিতস সর্গ 
বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন, তাহার পর আমি সমগ্র ব্রঙ্গাণ্ড দর্শন করিবার 

জন্ঠ কৌতৃহ্বলপরবশ হইধা বায়বী ধারণা করত বায়ুভাবন1 দ্বারা অসীম 

বযুরূপে পরিণত হইলাম ৷ যেবাযুরূপ আমি ধারণ করিলাম, উহা! লতারূপ 
রমণীর নৃত্যাশক্ষক ; পদ্ম, উৎপল, কুন্দ ইত্যাদি স্ুগদ্ধি পুষ্পের গন্ধকণাবহনকারী ; 

অনায়াসে নীহারবিন্দু অপহরণকৌশলী ; রক্তিশ্রাস্ত সর্ব্বাবয়বের স্ফৃত্িসম্পাদনদক্ষ ; 
৭, গুল্মঃ লতা প্রভৃতির নৃত্যশিক্ষাদাতা 7; লতা, ওষধিঃ পুষ্প প্রভৃতির গন্ধে 
আমোদিত | ১৪ 
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শভনময়ে বাঘু প্রণান্ত সিদ্ধ ও সৌরক্তশালী; কিন্তু যে সম. 
প্রলঘ্ধ উপস্থিত হইল, তখন বামু প্রচণ্ড মূর্তি ধরিতে লাগিল। সেই বায় 
বেগে গিরিশ্রেণী তৃণবৎ ভ।সিতে লাগিল । যে বাঘু নন্দনকাননের পারিছ্জাত 

প্রভৃতি পুম্পনিচয়ের মকরন্দ পরাগ দ্বার! অকুণবর্ণ, আবার সেই বায়ুই নরকেও 
অঙ্গাররাশিষুক্ত ভয়ঞ্কর $ষারপাতে জাজলামান হইল; এই বায়ু সমুদ্রে মন 

মন্দ তরঙ্গ তুলিয়াছিল,4এই বায়ুই গগনের মেঘাপসারণ করিয়া চন্ত্ররূপ-দর্পণকে 

ধীরে ধীরে মুছাইয়াছিল। এই বায়ুই নক্গব্রচক্রবূপ-বাহিনীর দ্রুতগামী রথ, 
ইঙ্বাই লোকপ্রসিদ্ধ আকাশ-যান বহন করে। এই বায়ুই মনোবৎ বেগশীল, 
মনে হয) ইভ। বুঝি মনের এক সহোদর! আমি বাদুমুত্তিতে নিরববৎ 
হইলেও সর্বাঙ্গ-যুক্ত 'এবং নন্দনকাননের চন্দনরৃক্ষকে প্রকম্পিত করিয়: 
তুলিতাম ৷ ৫-৯ 

পধনে প্রবহমান তুষারবিন্দুপকল বৃদ্ধদশাদন আমার পন্ষ শরীররোম 

হইয়াছিল এবং উহার গন্ধ আমার যৌবনমদে পরিণত হইয়াছিল। খধিব 
মুহতাধন্মা আমার শৈশবকাঁল হইয়াছিল! বাঘুরূপী আমি গন্ধ বহিয়। 

নন্দনবনে মধুরভাবে বেড়াইতামঃ বন হইতে কুবেরের চৈত্ররথ বহন করিয়। 

আনিভাম। রমণীর সুরতকনান্তি বিদুরিত করিতাম। ভাগারথীর তরঙগ্গমাল! 
ৰহুক্ণ আন্দোলিত করিয়। ক্লান্ত হইভাম। প্রকৃত পরিশ্রম কি, তাহা বোধ 

ছিল না; কিন্তু লোকের অত্যন্ত পরিশ্রমও অপনোদন করিতাম | বিলোল- 

পল্লব হস্ত! ভরমবনেরা পুষ্পভারাবনত। লতারমণীকে বাধুরূপে আমি চঞ্চল 

করনাছি। ১০ ১৩। চন্দ্রমগ্ডলের মুধ। পান করিয়া আমি মেঘরূপ শষ্যাণ 

শুইয়াছি। পদ্বন আলোড়িত করিরাছি ; কামুকগণের সুরতক্লাস্তি দুগ 
করিয়াছি; আকাশগামী অশ্ব হ্ইয়াছি; ধুলিসমূহ উড়াইয়। দিয়াছি; এক 
হস্তীকে মদগন্ধ দান করত তাহার প্রতিদ্বন্দী অপর হস্তীকে ক্রোধোন্মনত 

করিমাঁছি ; খিদ্বাদ্রূপ-“গাপগণের বাশী লইয়া তাহার ধবনিতে আমি মেদরূপে 

গো-মহিষ প্রসৃতি পশুিগকে পালন করিয়াছি । আমি জলবিন্দুরূপ-মুক্ত!- 

সমূহের স্ত্রূপে বাস করিয়াছি! ধূলধ্বংসকারী বারিবিন্দুকে শুষ্ক করিয়! 

তাহার শত্রুতা করিষাছি। আমি গগনপুষ্পের গন্ধঃ সকলশনব্দের সহোদর, 

সমগ্র জীবের অঙ্গ-প্রত্যলের পরিচালক ও জীবনিবছের দেহস্থিত নাড়ীরপ- 

প্রণালীর অভ্যন্তরে জলরূপে বাস করিষাছি। ১৪-১৭ 
মন্মস্থটনের কর্মকারগণের আমিই একমাত্র আত্ম স্বরূপ অর্থাং 

সকল প্রাণীর প্রাণস্বরূপ । হৃদয়রূপ-গুহাবাসী সিংহ-স্বরূপ । বহ্ছির বলঙ্গ 

অর্থাৎ কোন্ অগ্নি বলবান্ঃ কোন্ অগ্নি ছর্বলঃ তাহা আমি জানিতে 
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'1র | ষে অগ্থিকে দুর্বল বলিয়। বুঝিতে পারি, তাহাকে নিবাইয়ী দিই, আর 
4হ1কে বলবান্ দেখিঃ তাহাকে আরও প্রতপ্ত করি। সকল সময়েই আমি 
“থচারী। গন্ধরূপ-রত্র আমি লুঠ করিয়াছি) আকাশ-যানরূপ-নগর ধরিয়াছি। 
ওপরূপে অন্ধকারের চন্তরম্বূপ হইয়াছি। শৈত্যরূপ চন্দ্রের উৎপত্তিস্থান 
*রোদসমুদ্র হইয়াছি ; প্রাণ ও অপানবায়ুরূপ অতিস্থপ্ম রজ্জু দ্বার জীবগণের 
“রার-ঘন্্র পরিচালন! করিঘ্বাছি। সকল দ্বীপের বৈরিতা ও বন্ধুতা__-উভয়রূপই 

+.রদ্বাছি অর্থাৎ সমুদ্রে প্রবল তরঙ্গ ভুলিয়া তাহার দ্বারা কোন ্বীপ ধ্বংস 

+রধাছিঃ এবং তাহার মৃত্তিক| প্রভৃতি দ্বারা অপর দ্বীপের পুষ্টিসাধন করিয়াছি । 
“পল দ্বীসেই প্রবাহিত হইয়াছি ।১৮-২০ 

অ।মি সন্মুখবন্তী হইত্বাও সকলের দৃষ্টিবহিভূত মনোরাজ্যের মত কালযাপন 
কবিয়াছি) তালবুস্তরূপ তৈলে তিল হইয়াছিঃ স্পন্দরূপ হন্তীর বন্ধনস্তত্ত 
£াছি, ভাগিরথী-প্রবাহ যেরূপ নান। প্রকার বণরূপ-তরঙ্গমালাকে ধুলিমিশ্রিত 
কৰঙ এক করিয়া কেপেঃ তদ্ধপ আমি প্রলঘ্ুকীলীন ঝটিকা রূপে মুহ্র্তমধোই 

গকল পর্বভই উতপাটন করির! স্তপীক্ৃত করিয়াছি । ধম, মেঘ, পুলি এবং 

এরির সথ্চালনকারী প্রচণ্ড বায় হইয়াছিঃ আকাশ-গন্ধ-প্রবাহ যাহার মধুঃ সেই 
আকাশরূপ-পন্মের আমি মধুকর হ্ইয়াছি। আমার ঝটিকারপ-দেহ ছার! 
বষ্টন-যুক্ত জীর্ণ পত্রলকপকে আমি ধীরে ধীরে চতুদ্দিকে ছড়াইয়া দিয়াছি। 
অ!মি স্পন্দরূপ পদ্মবনের বিকানকারী কৃ্র্য হইয়াছি; শব্রূপ বৃষ্টির মেঘ 
»হযাছি ; আমি বায়ুজপে গগন-বনে হস্ত্রী, দেইরূপ-ভবনে শব্দকারী ঘর্রধক্্) 

'পশরেণী এবং বনকদন্বরূপনাফ়িকীর আলিঙ্গনে আমি নায়ক হইয়াছি। ১১-২৫ 
বাযুরূপী আমি হিম, বৃত প্রভৃতির একত্রীকরণঃ গন্ধাহরণঃ শৈত্য- সম্পাদন 

প্রভতি নান। প্রকার কার্যে লিপ্ত থাকাধ প্রপয়ক্গণ পধ্যন্ত এক মুহুর্ত বিশ্রাম 

করতে পারি নাই। তেজ যেরূপ রস আকর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রপ 

জের সহোদরবতৎ আমি রসের অ।কষণে ব্যস্ত থাঁকিতাম। অপহরণ ও গ্রহণ 

এভতি ক্রিয়।র কর্ত। হস্ত গ্রভাতি অঙ্গের পরিচালন করিতাম; নাড়ীপথ দিয়! 

ঘামি দেহপুরে বাধাহীনভাবে যাতায়াত করিতাম ; অন্ন-গসময় শবীরভাণ্ডে 

মি প্রাণ-অপানাদিরূপে আমুরূপ মণির রক্ষণ এবং বাধে ইচ্ছামত ব্যবহার- 
ক!পী মহাবণিক্ হইতাম । শরীররূপ নগর কখন ভাঙ্গিতামঃ কখন বা নির্মাণ 

ধরতাম। অন্নরস, মল) শরীরের হ্প্ম।[তিস্থক্ম সারাংশ) রক্ত; মজ্জ।, বাতিপিত্ত 

“ কফধাতুকে স্বতন্ত্র করিবার কৌশলও "মামি আফন্ত করিয়াছিলাম । আমি 
দুভাবে অবস্থিতি করিষ়াও প্রতি অণুতে অনেক ব্রঙ্গা্ড দেখিয়াছি এবং সেই 

সকল ব্রহ্মাণ্ডের আমি পুথঢাদি রূপ ধারণ করিয়াছি; কিন্ত আমার অলীম 
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স্থবিস্তৃত চিদাকাশরূপ সব সময়েই একই ভাবে বর্তমান) কোনও দিন তাহা? 

অন্যথ! হয় নাই ৷ ২৬-৩০ 

হে রাম! যদি কক্সনানৃষ্টিতে দেখ। যার তবে দেখিতে পাইবে, প্র 
পরমাণুতেই স্থষ্টিপরম্পর! চলিয়াছে; কিন্তু যদি পরমার্থদৃষ্টিতে দেখঃ তবে 

বুঝিবে যে, প্রকৃতপক্ষে কিছুই নাই। আর শুন্তাকারে কি প্রকারেই ব! 
থাকিবে? প্রতি পরমাণুতে যে সকল ব্রক্ষা্ড দর্শন করিয়াছি, সেই দকণ 
ব্রঙ্মাণ্ডেও চন্দ্র সূর্যাঃ বাদুঃ বরুণ, ইন্দ্র” অগ্নি, যম? ব্রহ্গাঃ বিষ, গন্ধবর্ব, বিদ্যাধর, 

নাগ সমুদ্র, পর্বত, দ্বীপ, মহাসমুদ্র; দিগন্তরঃ লোকান্ত্র? লোকপতি, ক্রিয়!' 
কাল, ্বর্গ, মতা? পাতাল, ভাব, অভাব, জর।, মুহ্যু প্রভৃতি সকলই বিগ্ভমান । 

হেরাম! এই প্রক্কারে আম ভ্রিলাকরূশ পদ্মমধ্যে কথিত পঞ্চভুতরূপে বিহার 

করিয়াছি । জীবনি বহের মৃত্তিক1ঃ খ!রিঃ বায়ু এবং তেজের সমষ্টিভূত বৃক্ষশরীবে 

বাল করিয। যুলদেশ দিন। মৃত্তক।রস পান ও অনুভব 'করিয়াছি। স্ধাপরিপৃ 
চন্দনের ন্তার শৈত) প্রভাত গুশখোভাবুক্ত তুষারশধ্যায পবন করিয়া পাশ্ব 

পারবন্তন কারয়াছি। চারিদিকে সন্বধ খছুতে বনমধ্যে অবস্থান করিয়া আমি 
নানাবিধ স্থুগন্ধি-পুপ্পের মঞুপান কারয্বাছি। পীতাবশিষ্ট মধু মঞুকরকেও কিছু 

কিছু (দিয়াছি। ৩১-৩৮ 

আমার কামেচ্ছা ন। থাকিলেও শিরীবকুজুমবত সুকোমল সুনীল কেখকলাপ 

শোভী সুর এবং গন্ধর্বন্থন্দরীগণের অঙ্গে কামভাববজ্জিত হইয়া বাস করিয়াছি ! 
আমি কলহংসীর সাঁহত কুমুদু কহ্ন।র পদ্ম প্রভৃতি জলজাত পুষ্পশোভিত কমল- 

সরোবরে কণরব করিম্বাছি! জগদাকারে আমি নদীগণকে শিরার মত, 

প্রাণিগণকে রোমব এবং গিরিশ্রেণীকে অস্থির ন্াার নিজদেহে ধরিয়াছি। যে 

সকপ পর্বত জগদ্বিখ্যাত, সেই সকশ পর্বত সুনীর্ঘ নদীরূপ হ্ত্র এবং সাগর 

আমর অঙ্গে সে সময়ে প্র4তবিধ-ুক্ত দর্পণবৎ অবস্থিত ছিল ! ৩৯-৪৩ 

সেই সময় আমার দেহে অতীত পিদ্ধঃ বিছ্য|ধর প্রভৃতি সচেতন জীবগণ 

উৎকুম ও মশকবং অবস্থান ক'রয়াছে। শুরু, গীত) হরিত প্রভৃতি বর্ণধারী স্র্য 

প্রন ত আমার দর়াতেই অবস্থান ক:ববাছিন; সপ্তত্বীপ এবং সপ্তসমুদ্র আমাৰ 

বছর প্রকোষ্ঠদেশে বলব্ববৎ সন্গিখিষ্ট ছিল ৷ আমি অলঙ্গো বিগ্যাধর-কামিনীগণের 
দেহ পর্ণ করিব| তাহাদের শরারে আনন্দজনিভ রোমাঞ্চ উৎপাদন করিয়াছি 

নদীরূপ শির।? বারিরূশ মজ্জাযুক্ত, ছিদের সহিত সকপ ব্রহ্মা আমার দেহেও 

অস্থির:প টৎপন্ন হইগ্লাছিল। উড়ুর্থ;রর ভিতর মশক যেরূপ বাস কণে, 

সেইরূস আমার তংকালীন দেহে আকাশবিহারী, অগণ্য ্ররাবত প্রভৃতি হস্সা 
বাস করিয়াছিল ' ৪৪-৪৯ 
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হরাম! আমিব্রঙ্গাণেত আকার ধরিয়াছিলাম । সমগ্র পাতালপ্রদেশ 

অত মার পদ হইয়াছিল, পৃথিবী উদর এবং মাকাশ মস্তক হইয়ীছিল। তত্রাপি 
7ম পরমাণুভাব ত্যাগ করি নাই । চারিদিকে সর্বসময়ে সর্বাকারে নিখিল 

+ ণা করলেও আমি অপবব এবং শশ্ন্ধপে অবস্থান করিয়াছিলাম । কিঞ্চিক, 
£ কঞ্চিত্, অবয়বত্বঃ নিরবনবন্ধ, জড়ত্ব, চেতনত্ব প্রভৃতি সকলই অনুভব 
ক'পয়াছি । মৈনাক সদৃশ অন্ান্ত গিবিসকল সমুদ্রমধ্যে যাইয়া অন্তর্লীন হইলে 
সমদমধ্যবত্তী সেই সকল স্থান যেরূপ এক একটি ব্র্গাঙের ন্যায় বোধ 
£খাঁছিল, আমিও সেইরূপ বু জগত দৃষ্টিগোচর করিয়াছি । দর্পণ যেরূপ 
নঙ্গমধ্যে প্রতিবিন্ব ধরিয়া পাকে, তদূপ আমিও আমার 'দহে প্রকাশ 

" আপ্রকাশমান অনেক ব্রাণ্ড পারুণ করিয়াছি । ৫০ ৫১ 

চৈতন্য যেরূপ স্বপ্রসময়ে নানা পদার্থ স্ষ্টি করে, ৩তদপ আমি আকাশরূপে 

অবস্থিত হ্ইয়াও মায্বাবশে এইরূপ আপনাঁতে জল, বাঘুঃ বঙ্চি ও ভূমি 

এটি করিয়াছি । ততৎকালে আমি গগনমধ্যে প্রতি পরমাণত5 সংখ্যাতীত 

“এাগ দেখিয়াছি। স্বপ্পদষ্ঠ নগরীর ভিতর আবার যেরূপ স্বপ্ন, সেই 

পপির ভিতরও আবার যেরূপ স্বপ্রুঃ তদপ পরমাণুর অভ্যন্তরে যে জগৎ 

দটিগাচর হইল, সেই দুষ্ট জগতেব অভ্যন্তরস্থ পরমাণুর ভিতরে আবার 

উগৎ দেখিলাম | ৫৫-৫৭ 

আমি স্বয়ং দ্বাপ-কুস্তল-শো ভিত ভূমণ্ডণে পরিণত হইয়াছিঃ কিন্তু সব্বস্বরূপে 
'পছুহ পরিব্যাপ্ত করত অবস্থান কার নাই, ঘন সকলই আমার দেহের 

“কাংশে ঘটিয়াছিল। আমি পুরুষাদি দেহ ধারণ করিয়াই তৃণ, লতা 

গতির অন্করোত্পাদন করত পৃথিবী হইতে রস আকর্ষণ করিয়াছি। 
এ» সময় আমি সমগ্র দ্বৈতভাবের ধ্বংসকারী জ্ঞানকাল পাইখ়। পরিশুদ্ধ 

২যাছি, সেই সমন্ন আমাতে এই যে অসংখ্য জগৎ? ইহার কিছুমাত্র বর্তমান 
চল শা ব। থাকিতেও পারে ন।। চিতির মধ্যে যে সমুদয় আম্মচমতকৃতি 

ণওমান থাকিয়া নিজ হইতেই স্বীয় সত্তপ্ম-্রিবূপ চমতৎ্কারভাব এরঙ্গাণ্ডে 

মরোপ করত প্রকাশ করেঃ তাহাই এই স্পষ্টিরপে পরিণত হহয়া 
দি 1 ৫৮৬১ 

আমি এঙ যে কষ্ট ভোগ করিয়াছি প্ররুৃতপক্ষে ইহা কিছুই শহে। 
পধসার্থ চমৎকার ব্যতীত ইহার মধ্যে *ঈঅপর কিছুই নাই! অধ্যারোপে 
আন্মাই বিশ্বরূপ এবং সর্বকর্তা অর্পধাদে তিনিই পরিশুদ্ধ বোধস্বরূপ। 
₹৭ কথাঃ যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর করিতেছ, এ সকলই ব্রঙ্গমযূ। প্ররবুদ্ধ 
খ.ক্তর নিকট সব্বগ আত্মাই সব্বত্র সব্ববিষয়ের আশ্রয়, এবং সধ্বত্র গতিশীল। 

5১ 
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অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তির নিকট তিনি ষে কি বস্তু তাহার ধারণা আমার নাঃ 

আকাশগর্ভবৎ নির্খল চিদাতআ্ার এই যে স্ষ্টিপরম্পরা প্রতিভাত হইতেছে, 
ইহাকে তাপাভ্যন্তরস্থ ভম্মার মত স্বতন্প বলিয়। জানিবে। গ্রকুতপক্ষে ইহা” 

কোনরূপ পার্থক্য অনুভব কর! যাঁর না, অথব1 কোনরূপ পাথক্য নাহ, 

অনীম নৎই একমাত্র বর্তমান ।৬২-৬৫ 

দ্বিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত । 

ত্রিনবতিতম সর্গ 

ধশিষ্ঠ খলিলেন, ভাবনাথলে এইপ্রকারে আমি জগৎ দর্শন করিব!। 

পরে উক্তপ্রকার কৌতুকদর্শন হইতে নিবৃত্ত হইয়। আম।? পুব্ব-সমাখিস্'র 

সেই আকাশমধ্যস্থিত কুটীরের ভিওর প্রবেশ করিলাম । কিন্তু দে 

কুটীরাভ্যন্তরে চারিদকি দেখিয়াও আমার নিজদেহ কোথাও দুষ্টিগো ৭ 

করিলাম না। মার দেখা গেলঃ অন্য এক সিদ্ধ সমাধিমগ্র অবস্থা অভীষ্ট প* 

পাইয়া নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতেছেন; বীরাসনে উপবেশন করত 

সমাধি দ্বারা নিশ্চল শান্তরূপে রহিয়াছেন; নবোদিত প্রাতঃস্থষ্যের গ্যাগ 

দগ্ধকাষ্ঠ অগ্নিবৎ উগ্রতাহীন এবং নিশ্চলভাবে অবস্থিত আছেন 1 ১-৩ 

বীরাদনে উপবেশন করার জন্য তাহার অণ্ডকোষ সংঘুক্ত-পদদ্বষ়ের ? 

গোড়ালির মধ্যদেশে রহিয়াছে । বিশাল ছুই স্বন্ধ অল্প পরিমাণে নিঃগ 

এবং গ্রীবাদেশ সমরণভাবে থাকিলেও শঙ্খবৎ বন্ধুরভাবসম্পন । তাহার শ্রন 

বহিধিষর হইতে অতীত, উদার পরম পদার্থে লীন। বদনমগ্ল প্রফ্ু: 

শীর্দেশ উনতঃ করঘ্বব নাভির নিকটে উত্তানভাবে রহিয়াছে এবং উঠ! 

হইতে দীপ্তি বহির্গত হইতেছে; দেখিয়া মনে হয়, যেন হৃৎকমল হইতে ৩৪ 
বহিপতি হইয়া পুরিত ₹ইতেছে | ৪-৬ 

পক্সমূহ পরম্পরসংলগ্ন নেত্রদ্বয় অর্দমুদ্রিত থাকা বাহ্যবস্তুর দৃষ্টিশ' ও 

তিরোহিত হইয়াছে । রাব্রিকালের নিমীলিত-কমলনয়ন নিবাতঃ নিদ্ব'গ, 

প্রন্থপ্ত সরপীর মত তাহাকে দেখাইতেছে। উতৎপাত-বিরহিত গগনবত 

প্রশান্ত অন্তঃকরণকে স্ুম্থির রাঁখিয়াছেন বলিয়। তাহার হৃদয়ে কোনরূপ 

চাঞ্চল্য নাই | ৭ ৮ 

নিজ দেহের পরিবন্তে এইরূপ এক খবিকে দেখিতে পাইয়া আমি স্থিরভ?1 
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এ, কাখলাম | গামি ইহার পুর্ব বিচার করত বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত 

..8০ হপশ্চর্এ করিগাছিলাম, এই মহাদিদ্ধপুরুষও তপ্রার নিমিত্ত সেইভাৰে 

এনে আনি্াছেন। আমার মনে হইল, ইনি সমাধিষোগস্জান পাইব কি না, 

॥ চিন্ত। করির। ভাবন। দ্বার। এই স্থান পাইয়াছেন। তিদনভ্তর আমি যখন 

| করিলাম, মতস্থষ্ট বস্তু কিছুই নহে, সমস্তই অলীক, তখনই আমার সেই 

,*কর ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার সেই সিদ্ধপুরুষের সমাধিস্থানও ক্যনপ্রাপ্ত হইল রহিল 

মাত্র আকাশ। স্বগ্রকালীন সপ্ধপ্ন নিবৃত্তিপ্রাণ্ড হইলে স্বপ্নকল্পিত নগরা ধেরূপ 

+সপ্রপ্ত হয়, সেইপ্রকার সেই স্থান ধবংস হওয়ায় সেই ফোগমগ্ন সিদ্ধপুরুষও 

₹'খয়ের অভাবে অধোদেশে পড়িঘ। যাইতে লাগিদ্েন ৷ মদীষ সফর অন্ত 

“8 স্থান যখন বিনষ্ট হইর। গেল, সেই সমাধিমগ্র ব্যক্তিও তেমনই মেঘ হইতে 

'ষর্রপ বারিধারা পতিত হয়, সেইরূপ নিয়তলে পড়িতে আরম্ত করিলেন । 

নখিধ| মনে হইল, বেন প্রলয়সমযে চন্দ্রমণ্ডন খসিব। পড়িতেছে ; আকাশঙল 

₹2তে মেঘ যেন খসিয়! পড়িতেছে ৯-১৬ ৰ 

ুণ্যক্ষম হইলে বৈমানিক যেরূপ ভূতলে পড়ে, মূলোচ্ছেদ হইলে মহীরুহ 

'মরূপ পড়িয়। যায, সেইরূপ দেই যোগীও আকাশ হইতে নিক্ষিপ্ত প্রস্তর 

গু ন্ঠার পড়িতে লাগিলেন । যে পর্যন্ত আমি এই স্থানে, এই কুটীও 

৭ পর্যান্ত এই স্থানে অবস্থান করুক, এইরূপ আমার সত্যকল্পনার ষেমনই 

পশম হইল। তেমনই সঙ্গে সঙ্গে সেই কুটীধবংস এবং যোগারও অধঃপতন 

উইল | ১৭-১৮ 

তদনভ্তর আমি সেই ষোগীকে মিষ্টাঁক্যে পরিতুষ্ট করিবার নিমিত্ত 

এঙনখীল সেই ধোগার সহিত আতিবাহিক দেহে গগন হইতে পৃথিবীতে 

গৰতরণ করিলাম । প্রবহ-নামধেষ বাযু-যানের অন্তর প্রবিষ্ট বারি যেরপ 

গাবর্তবৎ ঘুরিয়! থাকে, সেই যোগাও সেইরূপ থুরিতে ঘুরিতে সপ্তদ্বীপ ও 

,গরের পরপারস্থিত দেবগণের ক্রীড়াক্ষেত্রে যাইয়া পতিত হইলেন । 

“হার প্রাণ ও অপানবামু সেই সময় উর্ধগামী ছিল, সেই নিমিত্ত তিনি 

'শনাবস্থায় পদ্নাসন বন্ধন করি্ব। মাটিতে পড়িলেন । তিনি এইরূপে বিক্ষোভিত 

এলেও প্রবদ্ধ হইলেন না; চেতনহীন পাষাণবৎ অচল হইয়া তুলার ন্যাষ লঘুভার 

এব! প্রস্তরবৎ ভারবুক্ত হইয়া রহিলেন ৷ ১৯-২২ 

তখন আমি তাহাকে প্রবুদ্ধ করিবার নিমিত্ত পুর্ব্ব সত্যসন্কল্প দ্বার 

মঘবরূপে বারিবর্ষণ এবং ভীষণ গর্জন *আরম্ত করিলাম । বর্ষাকালে মদ্থুর 

গব্প জাগরিত হয়, এই বাণরবর্ণ ও করকাপাতের ফলে সেই মুনিও 

নইরূপ প্রবুদ্ধ হইলেন। ত্রাহার দেহসৌনর্যয প্রফুল্ল এবং নেত্র উম্মীলিত 
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হইল । বারিধারাপরিব্যাপ্ত সেই যোগী বর্ধাকালীন অন্থুজাকরবৎ দৃষ্ট হইলেন 

তাহার মনোবৃত্তিসমূহ প্রশান্ত হইলে পরমার্থবিচ্যুত বুযুখত সেই যোগাকে 
সরলভাবে প্রশ্ন করিলাম, হে যোগিবর! আপনি কোথায় অবস্থিত 

আছেন এবং কি করিতেছেন? আপনি কে? এই ষেআপনি এত উচ্চ হইত 

পতিত হইলেন, তাহা! অনুভব করিতে পারিলেন না কেন? ২৩২৭ 

আমার এই কথা৷ শুনিয়া সেই যোগী মত্প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্বীয় পূর্ববাবস্। 
স্রণ করত, চাতক যেরূপ মেঘের নিকট মধুর শব্দ করির! থাকে, সেন” 

মধুরম্বরে আমার প্রশ্বের উত্তর দ্রিলেন, মহাত্মন্! আপনি কিঞ্চিৎ অপেক্গ। 

করুন্। পুর্বে আমি আমার অতীত ঘটনাসকল স্মৃতিপথে আনয়ন করি, 

তাহার পর যে সকল ঘটন। ঘটিয়াছে, তাহ বিবৃত করিতেছি । ২৮ ২৯ 

আমার প্রঞ্ণের এইরূপ উত্তর দিপ্বা চিন্তা করিতেই দিবসের সকল ঘটনাই 

যেরূপ সন্ধ্যাকলে স্মরণ করিলে সহজেই স্মৃতিপথে উদয় হয, সেইরূপ ম্মর« 

করিয়া অবগত হইলেন । তৎপরে চন্দ্রকিরণবৎ স্িগ্ধ আনন্মজনক সুখারং 

মিষ্টবাক্যে বলিতে লাগিলেন, হে ব্রন্ধন। এখন আম আপনাকে চিনিয়াছি' 
আপনি আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। প্রথম-দর্শনেই যে আপনাকে 

অভিবাদন করি নাই, তজ্জনিত অপবাধ মার্জনা করুন; কেন ন।, ক্ষমাই 

সাধুব্যক্তির স্বভাবসিদ্দ। হে মুনে! মধুকর যেরূপ মধুলোভে প্রতি পঞ্ের 

উপর ঘুরিতে থাকে, তদ্দপ আমিও বহু দিন [ভোগন্থুখের মোহে মোহগ্রস্ত হই! 
দেবোছ।নে ভ্রমণ করিয়াছি । তাহার পর যখন জ্ঞান হইল ষে, আমি এই 

দৃপ্তরূপ নদীকৃলে আমোদোন্সত্ত হইয়া সন্তরণ করিতে করিতে তরঙ্গমাণাব 

সহিত একেবারে অতল মহাবর্ডে পতিত হইয়াছিঃ তখন ব্যাকুল হইব। ভাঁবিলাম, 

এখন আমি উদ্বিগ্ন ন| হইয়। মাত্র চিদাকাশে অবস্থান করি। তাহা হইলে 

ব্যাকুলতার মকল আশগ্কাই বিদূরিত হইবে । ৩* ৩৬ 

এই দৃশ্ধমান জগতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্ধ ব্যতীত অপর কিছুরই 
অস্তিত্ব নাই। এই রূপ-রসাদিতে আসক্ত থাক। কর্তব্য নহে। সবই তো সেই 
চিদাকাখমাত্র । সুতরাং আর কেন অজ্ঞান ব্যক্তির হ্যায় এই অসদাক'র 

'বাস্তব জগতে আকৃষ্ট হই? শব্,স্পর্শ প্রভৃতি যে বিষয়, তাহা বিষবং 
ভয়ঙ্কর। রমণীর! মাত্র কামমোহের উৎপাদন করিয়া থাকে ; কিন্তু অন্গরা$- 

সমাসক্ত পুরুষকেও উহ্বারা সময় সময় উত্ত্যক্ত করিয়া ফেলে। হতরৃদধি 
না হইলে অপর কেহ কি এই কিহয়-বিষে মঞ্দিয়া থাকে? জরারূপ-ধারিণী 
বৃদ্ধ/ বকী জীবনরূপ জন্বাল দ্বার বুদ্ধিরূপ শকরীকে ধৃত করিবার নিমিত 

দেহে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। এই দেহ এত ক্ষণভঙ্গুর যেঃ সমুদ্রের 
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দনবুদ্বুদবৎ দেখিতে দেখিতে দৃষ্টির বাহিরে চলিয়। যার; দূর হইতে 
“থিতে দেখিতেই দীপশিখার মত নিবিয়া ষায়। হা ধিক! এই প্রতপ্ত 

“বন-নদী অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। ইহাতে উত্তঙ্গ তরঙ্গসমূই এবং আবর্ত খেলিয়া 

.বড়াইতেছে। জন্ম এবং মৃত্যু হইল এই নদীর উভয় পার্বস্থ প্রশস্ত তটভূমি ; 

গুখ এবং দুঃখ ইহার তরঙ্গ; যৌবন-বিলাস ইহার কর্দম ; বাদ্ধক্যের শুভ্রতা 
ইহার ফেন্রাশি। নদীতে যেরূপ বুদবুদ দেখা যায়, স্থথও সেইরূপ 

কাকতালীয় হ্টায় কখন কখন দেখ দিয়া থাকে । ৩৭-৪% | লোকব্যবহার 

গাব প্রবল শ্বোত। অজ্ঞ জনের প্রলাপ ইহার জলকলকল-শব ৷ রাঁগ- 

দ্যরপ-বারিদ ইহার বারিশোধণকারী ; পৃথিবীতে এই নদী তীব্রবেগে 

পাবহমান।। লোভ ও মোহ হইল ইহার প্রচণ্ড আবর্তের আলোড়ন । 
শন্দা৪সারে দূর হইতে এই নদীকে জিগ্ধ বলিয়া মনে হয় ঃ কিন্ত বাস্তবিক 
উহ! সেরূপ নহে-সাতিশর প্রতপ্ত। আত্মীয়-স্বজনের পহিত মিলন এবং 

শ্র্ষ)_-এই সংপার-নদীর বারিবৎ এক চলিয়া যায় আবার অন্য আসে। 

'য সকল বস্ত মাত্র যাতায়াত করে, সেরূপ বস্তুতে আবশ্যক কি? পরস্ত 

নতন নৃতন যে সকল ভাব সম্ুপস্থিত হয়, তাহাতেই বা আস্থা আসিবে 
কি প্রকারে? কেন নাঃ শী নৃতনও তো স্থাধী নম, মুহূর্ত পরেই কোন্ 

অজান। স্থানে সরিয়। পড়িবে । ৪৪-৪৭ 

অন্ত সকল নদীর জল চণিদা দাইলেও পুনরাব ফিরিয়। আসে; কিন্তু 
এগারন্ূপ নদীর আয়ুরূপ-জল একবার চলির। গেলে আর কিরিষ! আসে না। 

এই সংসাধ-সমুদ্রের সকণ বন্তরই কুলাপচক্রারঢ-ঘটাঁদবৎ প্রতি মুহুর্তেই 
পবর্তন ঘটিয়। থাকে । ইন্দ্িয়রূপ সুচতুর চোর-বিষম বিবয়রূপ বৈরী 

"দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, বিবেক-স্ধম্ব অপহরণ করিতেছে, স্ত্র1ং 
গাগ্রৎ অবস্থায় থাকি, নিদ্রিত হইব ন।১ তাহা হইলে সর্ধস্থ অপহৃত হইবে । 
খাধু খগ্ডাকারে বার বার শ্থলিত হইতেছে, দিনগুলিও কাল দ্বারা ধ্বংস 
:।ইতেছেঃ ইহা কেহই অনুভব করিতে সমর্থনহে। অহো। আমার অগ্ঠ 

5 কি হইল, এই থাকিল, এই চলিয়া গেল, এই বস্ত আমার, এইরূপ ভাবনাবশে 
বকুল হওয়াতে আমুক্ষয় হয়, মৃত্যু আপিয়। দেখা দেয়, ইহ। কোন ব্যক্তিই 
অন্ভৰ করিতে পারে না। বহুল পরিমাণে বিষয়োপভোগ করিয়াছি, 

অগ্ঠান্ট অরণ্যে বেড়াইয়াছি, স্থখ-ছুঃখের সহিত বহুখার সাক্ষাৎ হইয়াছে, 
এই সংসারে আমার কর্তব্য আর কিছুই নাই। বারংবার সুখ-ছুঃখ ভোগ 
কয়া বারংবার ঘুরিয়া ফিরিয়া, সংসারের সকল পদার্থতে অনিত্য জ্ঞান 
২ ঘা এখন আমি ভোগবাসনা-বর্জিতরূপে অবস্থিত আছি । ৪৮-৫৪ 



টি বাশিষ্টমহাবামামণ 

তোগ্যবস্তসযূহ বনুপরিমাণে উপভোগ করিয়াছিঃ সংশারের সক; 
পদার্থকে অনিতা বলিয়! বুশিক্বাছি, কোথাও বিশ্রাস্তিলাভ করিতে পা 
নাই। আমি স্থমেক পর্বের অতুযচ্চ শিখরে, এবং নন্দনবনে লোকপানদ্ 
সমূহের পুরীতে ভ্রমণ করিয়াছি, কুত্রা(পি অবিনশ্বর পদার্থের সন্ধান পাই নাই। 
সর্বত্রই কাষ্ঠময় বৃক্ষ, মাংসমর প্রাণী, মৃত্তিকা পূর্ণ পুথী, ছুঃখ এবং নশ্বরত 
বর্তমান। এই সকল দেখিয়া শুনিশ্বা কি প্রকারে আশ্বাদ লাভ কৰি? 
ধন, মিত্র, স্থথই বলুন, আর আত্বীর়-বান্ধবই বলুন, কেহই কালের করাল কবল 
হইতে রক্ষা! করিতে পারে না। ধুলিন্ত পের মত ঙ্ণস্থায়ী প্রাণী পর্বত 
গহ্বরে প্রবিষ্ট মেঘবারিবৎ প্রতিমুহর্তেই ক্ষীণ এবং অন্তঃসারশূন্ত হইয়া ধবস 
প্রাপ্ত হইতেছে । ৫৫-৫৯। কামকে মনোহারী বলিয়। আমি বোধ করি ন।; 

আমার নিকট শীশবর্ধয গতি বিরস বলিয়াই আদৃত হয় না। ইহা আমার জান! 
আছে যে, এই জীনন যৌবনোন্মন্তা রমণীর কটাক্ষবৎ চপল এবং ক্ষণবিধবংমী । 
ক্রুর মুঙ্যু 'আজই হউক আর কল্যই হউক, তাহার আপন্দভার নিশ্চয়ই 
মস্তকে নিক্ষেপ করিবে, ইঠাঁর অন্যথা কখনই হইবে না; তবে কিরূপে 
আশাস লাভ কার? জীর্ণপত্র সদৃশ এই দেহ ক্ষণস্থায়ী ; জীবন ক্ষণবিধবংসী ; 
এই সকল কারণে চিত্তের স্থিরত লোপ পাইন্বাছে। মধুর গ্রভৃতি বড় 
বিধ রস আমার কাছে নারস। এত দিন নীরস বিষয়ভোগে দিনযাপন 
করিয়াছি; অসাধারণ পুরুষার্থপাধনে কিছুতেই সমর্থ হই নাই; অধিক 
কি, সে খিষয়ে কিছুমাত্র যদ্্ও লই নাই। এখন কিঞিৎতমাত্রায় সে মোহ 
আমার দুর হইয়াছে । শরীরের প্রতি, বিষয়ভোগের প্রতি আর আমা 
কিছুমাত্র আসভিঃ নাই। এখন আমার দৃঢ় পারণ। হইযাছে যে, বিষের 
প্রতি অনাসক্তিই শ্রেষ্ঠ অবস্থা । জীবন ও বিষয়ের 'প্রতি আসক্তিই এ? ₹ 
নিন্দাহ মন্দ অবস্থা । ৬০-৬৪ 

মোহ-বিধায়িনী বিপদ্ এই মৃহূর্তে আসিতে পারে মনে করিয়া সংসারাসন্ত 
হওয়া কখনই কর্তব্য নহে। উচ্চাবচ ভূমিতে বারি যেরূপ চারিদিকে 
ছড়াইয়া পড়ে, মানবসমুহও সেইরূপ নিত্য অনিত্য, বিহিত-নিষিদ্ধ নান। 
ক্ম দ্বার অকারণ ইতস্তত; চালিত হইতেছে । বিষয়রূপ বিষাক্তবাধু 
চিত্তরূপ পুষ্প হইতে বিবেকরূপ গন্ধ অপহরণ করত তাহাতে মোহ-বিষ মিশাইদা 
দগৎকে মৃচ্ছিত করিতেছে মাত্র; যেরূপ কোন সদ্বস্তকে আবরণ-ম্টি 
করিলে “অসৎ নাই বলিয়া মনে হপ্স, তন্্রপ, বিষয়বূপ-মিথ্যাবস্তকে সদরধপে 
ধারণ। করার জঙ্য উহা! ক্রমে সৎ হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তবক উহা সৎ নাহ, 
অসং। সাগরবনিতা নদীসমূহ যেরূপ ছুই পার্ের তটদেশে শ্বীন দং 
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'্টাইতে লুটাইতে সাগরে যাইয়া মিলিত হয়ঃ সেইরূপ মোহ্গ্রস্ত জনমর্দ 
দদমন্তভাবে অঙ্গভঙ্গী সহকারে বিবয়াভিমুখে দৌড়াইতেছে, চিত্তরূপ শর 

“কবার ছুড়িলেই বিষয়রূপ লক্ষ্যে যাইয়া পড়ে, অথচ কৃতন্ন ব্যক্তি সৌহার্দের 
'পর্শও করে না; উপকারীই হউক, আর অপকারীহই হউক, কাহারও সহিত 
ধার রক্ষা করে না, সেইরূপ চিত্তরূপ-বাণ বিধপ উদ্দেশে) প্রঙ্গিণ্ত হইলে 
ন আর গুণ স্পর্শ করে না।%৫-৭০ | এখন আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, 
“পরমায়ু উতপাত-বাঘুর স্তায় ক্লেশদায়ক | জীবিত থাকায় সখের পেশমান্র 
ন:£। পুব্বে যাহাদের সুহ্ৃৎ বলির বোধ কর্পিতামঃ এখন বুঝিতেছি। আহার 
৪৮২ নহেন শক্র। বন্ধুরা বঞ্ধন ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহাদের মায়াককষ্ট হইলে 
বগ থাকিতে হয়! অর্থই সকল অনর্থের মূল। পুৰে পুর্বে যাহাতে সুখজ্ঞান 
করিয়াছিঃ এখন দেখিতেছিঃ উহা সখ নহেবিষম ছুঃখ | সম্পদ্ বিষম আপদ 
'প্ধয়ভোগ সংসারে ছুশ্চিকৎশ্ত বচাধি। এই বিবফভোগবামনারূপ ব্যাধি দ্বারা যে 
ধ।এশস্ত হয়ঃ তাহার রঙ্গ পাএয়। অত্যন্ত রং | বিষয়রতিকে এখন আমি মহা 
২র।৩ অর্থাৎ উদ্বেগজনক বণিয়া বুঝিতে পারিযাছি । স্পন্দমাত্রই বপদ্স্বরূপ, 
2 খেই তেতৃঃ জীবনের পরিণাম মৃঠ্য। হার? মায়ার কি অদ্যত বিলাম! 
ম!কসমূহ কালবিব্তনঃ ইঞ্টানিষ্ট স্ুথ-ছুঃখ, প্রিয়জন-বিরহ-জনিত ক্রেশ দেখিয়া 
*নমা এবং ্বয়ং অনুভব করিয়া জীর্ণ হইতেছে । খিষয়ভোগ বিষধরসর্পের 
“/১ত তুণিত হইতে পারে । কারণ, বিষয়স্পর্শমাত্রই উন দংশন করে । দেখিতে 
মহলে অবৃপ্ত হয় । ৭১-৭৫ 

লোকে অনায়াসসাধ্য পরমপদ-প্রাপ্তির চেষ্টা করিতেছে না, অথচ পরিণাষে 
'নদারুণ কষ্টকর বিষয়েই চেষ্ট। করিয়া আঘুঃক্ষয়্ করিতেছে । উপবাসক্রিষ্ট 
বন্টহস্তীকে যেরূপ সহজে বন্ধন করা সম্ভব হয়, সেইপ্রকার ভোগাশাবন্ধ ব্যক্তিগণ 
প্রহপ্দে অপমানিত হয় ॥। সম্পদ এবং রমণী তরগ্গবৎ ক্ষণধ্বংসী, কোন্ ব্যক্তি 
পর্পদণার ছত্রসদৃশ উহার আপাত-শীতল ছায়ায় সেই সম্পদ প্রভৃতিতে আসজ্ 
*:বে? প্রকৃতপক্ষে যদি কাঁম এবং এশ্ব্ধ্য রমণীয়ও হয়ঃ তত্রাপি উহাতে 

আসক্ত হওয়া] কর্তব্য নহে, কয় দিন উহা! ভোগকর] সম্ভব? কারণ, জীবন তো 
খোবনোন্মস্ত রমণীর অপাঙ্গ-দৃষ্টির সায় ক্ষণবিধ্বংলী | যাহারা আপাতমধুর বিষয়ে 

মুড) তাহারা পরিণামে ঘোর নরকে বাস করিয়া থাকে | ৭৬-৮০ 

অভব্য ব্যক্তিগণের অর্থই সেব্য। উহাকে আমি পারিতুষ্টির কারণ বলিয়া 

কখনই মনে করি না। যেহেতু একে তো অর্থসংগ্রহ করিতে শীততাপাদি 
কত প্রকার (ক্রুশ সহা করিতে হয়, তাহার ইংত্ত|! হয নাঃ যদিও বন্কষ্টে 
| সংগৃহীত হইল তথাপি মুহূর্বমধোই উহা ধ্বংস ইয়। অর্থ কোথাও 
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স্থির থাকে ন1। ্রণস্থায়িনী লক্ষী আপাতমধুর বলিয়া জ্ঞান হয়) কি 

আবার পরমুহূর্তেই তিনি অনহ্নীয় দুঃখ দিয়া থাকেন, কিছুকাল লোকবে 

বিমোহিত কঞ্জেন মাত্র । অপাধুসংসর্শবৎ অর্থ আপাতত মনোরম, কিন্ত 

পরিণামে বিষম বিপাকে পাতিত করে? স্ৃতরাং পর্যযালোচন। করিলে উহাকে 

অতি নিব্ুষ্ট বলিধাই জ্ঞান হয়, শরংকালীন মেছচ্ছায়ার স্তায যৌবন ক্ষণস্তাধা ' 

ভৌগাবিষয়পমূহ আপাতত রম্য বলিয়া জ্ঞান হইলেও পরিণামে কিন্তু অঃ 

ন্ণ।দারক । এরূপ কোন মহাত্মাই নাই_াহাকে মৃত্যুর কবলে প়িত ন। 

হয়। কি মহ কি ক্ষু্ণ সকপকেই কাপ স্বীয় কুক্ষিগত করিদ্বা থাকে 

প্রাণিগণের মা বৃক্ষশাখাট্রস্থিত জলবিন্দুবৎ অতি অরস্থায়ী। বার্ধক্যদশাপ্রা€ 

জীবের কেশ, দন্ত প্রভৃতি সবই জীর্ণ হইয়া থাঁকে, মাত্র এক তৃষ্ণাই জীর্ণ হয় ন1) 

অপিকন্ধ টহ। বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে | ৮১-৮৬ 

অনন্তভোগে অতিগহন+ সকল শরীর-অরণ্যে একমা্র তৃষ্ণারূপধা 4৭ 

(িষয়ব্ষিমঞ্জরী ক্রমশঃ বাড়িতেই থাকে ।৮৭। বাণাকীল যৌবনের গ্ভা 

অতিন্রান্ত হয়) যৌবন বালের মত চলিয়। যায়; ক্ষণিধ্বংসা হিসাবে উভষঃ 

উভয়ের উদাহরণ । অঞ্জলিগ্িত বাপি যেক্দপ অঙ্কুণীর ফাঁক দিয়। ত্বরায় গলি 

পড়ে, তদ্রপ জীবনও অতি সত্বর বিনষ্ট হয় । নদীর আত যে দিকে প্রবািত 

হয়, তাহাকে সেই দিক্ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা সন্ত হয় না; জীবনও সেই 

প্রকার একবার চলিয়া গেণে, তাহাফে আর দিরান যাঁর না। ৮৮-৮৭। 

ঝটিকাঁর মত কোথা হইতে দেহে আনিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু আখার 

শীপ্ঘ্ট তরঙ্গ, মেঘ এবং প্রদীপবৎ দেখিতে না দেখিতেই অদৃশ্য হয়। পুবের বে 

বস্তকে মনোহর বলিয়া জ্ঞান হইয়াছে সেই বস্তই আবার অমনোহবর বলিয়। 

প্রতীয়মান হইন্াছে। পর্বের যাহ! স্থিররূপে প্রতিভাত হইত, তাহণই আবার 

অস্থির বলিয়া বোধ হইতেছে । যাহা একবার সত্য বলিয়া মনে হইয়াছেঃ তাহাই 

আবার মিথ্যারূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে । এই সকল কারণ বশতঃ সাংসারিক সকণ 

বিষয়েই আলক্তিশৃন্ঠ হইয্ীছি। ৯*-৯১। মন সন্বভাবাঁপন্ন হইলে আত্মবিশ্রী' 

ঘটে, সেই অবস্থায় যে সুখ উপলব্ধ হন, সে হুখ স্বর্গ, মপ্ত্য ও পাতালের কোণ 

ভোগ্যবস্ত্রতে বিগ্মান নাই। অগ্ধিত প্রশ্মৃটিত লতা যেরূপ মধুকরকে আঃ 

করিতে সমর্থ হয় না, তদপ নকল বিষয়ের ভোক্তা পঞ্চোন্দ্রয় একত্র হইয়াও 

আমাকে আর বিষয়-বিষে আসক্ত করিতে সমর্থ হইবে না । ৯২-৯৩ 

বহুকালের পর আজ আমি" নিরহঙ্কার হইয়াছি। আমার স্বগ বা 

মুক্তিলাভের ইচ্ছ! একেবারেই নাই। আমি নিজ্জনে চির-বিআ।মলাশের 

নিমিত্ত আপনার স্টায় এই পরম।কাশে আদিধাছিলাম। আমি এখাঁ 
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খাপিবার সময় আপনার কপ্সিত কুটীর দৃষ্টিগোচর করিলাম । কিন্তু তখন 

*[মার বোধগম্য হয় নাঁই যেঃ এই কুটীর আপনার কল্পিত এবং আপনি সেই 
গানে আসিতেছেন ; আজ আমি সকলই বুঝিযছি। ততকালে আম অনুমান 

এব্রিনবাছিলাম, কোন সিদ্ধ পুকষ এ কুটীরে অবস্থান করিতেন ; কিন্তু এখন 

দেহত্যাগ করত তিনি নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৯৪-৯৭ 

হে ভগবন্! এই আমার ঘটনাসমূহ আপনাকে নিবেদন করিলাম । এখন 
গাঁপনি ষৎকর্তব্য অবধাঁরণ করুন| হে খষে ! আপনার ন্যাষ সিদ্ধ মহাপুরুষগণও 

তন পর্যান্ত অবহিত হইয়। বিচার পূর্র্বক না দেখেন, ততক্ষণ পরাস্ত ভ্রিকালের 

পটনাসকল কিছুই অবগত হইতে পারেন না। অধিক কি, স্বয়ং পদ্মষোনি 

সঙ্গ। প্রভৃতিও যখন ধ্যানদৃষ্টি দ্বার সম্যক আলোঁচন। না করিলে আপাতদৃষ্টিতে 
সবিশেষ ঘটনাসকল অবগত হইতে পারেন না, তখন আমাদিগের মত তুচ্ছ 

ব্ক্তির কথাই স্বতন্ব। সুতরাং আপনাকে চিনিতে পারি নাই বলিয়! আমার 
যে অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে, তাহা কপ| করিম ক্ষমা করুন । ৯৮-৯৯ 

বিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত 

চতুনৰতিতম সগ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, তাহার পর সেই সপ্তসমুদ্রপরিবেষ্টিত সপ্তদধীপের রহিঃস্থ 
শ্বিশাল স্বর্ণময় প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া সেই সিদ্ধপুরুষকে মিত্রতাস্চক 
মপুরস্থরে বলিলাম, তংকাণে আপনিই গে শুধু বিচার করিয়া দেখেন নাই 

"ঠাই নহে, আমিও সে সমঘ বিচার করিণা দেখি নাই । সকল বিষয়েই 

হানরূপ পর্যালোচনা ন! করিলে? ভূত ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী কেহই প্রত্যক্ষ 

করিতে সমর্থহয় না । সে সময় যাত। ঘটিয়াছিল, তাহাতে আমিও অপরাধী । 

গন দি আমি বুঝিতে পারিতাম যে, আপনি মৎসঞ্কল্লিত কুটীরে আসিয়া তপ- 

শ্চবণ করিতেছেন, তাহা হইলে আপনাকে নিয়ে পতিত হইতে হইত ন্। | 
আম বিনা আধাসে সত্যসক্কল্পবলে সেই কুটীর স্বস্থানে রাখিতে পারিতাম, 
দহাকে ধ্বংস করিতাম না। আপনিও উহাতে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে 

পাঁবিতেন | ১-৩ 

হে তপস্বিপ্রবর ! এখন আপনি উঠুন । গলুনঃ আমরা সিদ্ধলোকে যাইয়া! বাঁস 
কি। আপনার স্বস্থানে অবস্থান করাই অভীষ্টলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় । ৪। এইরূপ 
স্বর করত আমরা উভয়ে ক্ষেপনীষন্ত্রনিক্ষি্ত পাষাণখণ্ডবৎ নক্ষত্রগতিতে 

৪ 
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আকাণ্ধে দিকে ছুটিঘা চলিলাম | ৫। তদনস্তর আমরা উভয়ে উভয়কে প্রণাম 
করত বিচ্ছিন্ন হইলাম । তিনি নিজ অভিমত স্তানে গমন করিলেন, আমি এ 

আমার অভিলধিত স্থানে প্রস্থান করিলাম । হে রাঘব! এই পাষধাণোপাখান 

এবং সিদ্ধবৃত্তান্ত সকলই তোমার নিকট ব্যভ্ত করিলাম ৷ সংসারের ঘটনা- 

বৈচিত্র কত অদ্ভূতঃ তাহ। ভুমি আলোচন| করিয়া অনুধাবন কর । ৬-৭ 

শ্রীরাম বলিলেন, হে ভগবন্ ! ভবৎ-সঙ্কল্িত পুরী এবং ভবদীষ শরীর তো তখন 

পৃথিবীতে লয় পাইয়। পরমাঁণুতে পরিণত হইল» তবে আপনি আবার কো 

শরীর লইয়। সিদ্ধলোক পরিভ্রমণ করিলেন, তাহা আমর নিকট ব্যক্ত করুন । ৮ 
বশিষ্ঠ বলিলেন,ই্যা) এইবার আমার ম্মরণ হইয়াছে । তদনস্তর আমি এঠ 

্রহ্মাগ্ুগৃহে সেই সিদ্ধলোকে লোকপালগণের পুরীতে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম 

সেই সময় ষে সকল ঘটন] সংঘর্টিত হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি। ৯1 তৎপরে 

সেই সিৰলোক হইতে বাহির হইয়া আমি ইন্দ্রলৌকে উপস্থিত হইলাম | তৎকালে 

আমি আমার এই োৌতিকদেহে অবস্থান করিতেছিলাম না, তখন আমি 

আতিবাহিক দেহ ধারণ করিয়্াছিলাম । এই নিমিত্ত তত্রত্য অধিবাসীর1? কেহই 

আমাকে দৃষ্টিগোচর করিতে পারে নাই। হে রাম! তখন আমি আধার 

বা আধেম়-_কিছুই ছিলাম না» মাত্র চিদাকাশরূপে অবস্থিত ছিলাম | ১০ ১১ । 

আমি তখন কোন কিছুরই গ্রহীতা ছিলাম না কিংধা তোমার ন্যায় স্ুল 
দূর্শিগণের গ্রহণীয়ও ছিলাম ন|। সে সময় আমি আকাশমৃত্তি ছিলাম। 

কোথাও দেশ ও কালের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলাম নাঁ। মাত্র মনঃ-সন্কররূপে 

অবস্থিত ছিলাম । তখন আমাতে পৃথিবী প্রভৃতি ভাব একেবারেই ছিল না। 

আমি সপ্কল্পমর এক পুরুষমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছিলাম । তখন আমি কোন 
পদ্দার্থ ই স্পর্শ করি নাই, এই নিমিত্ত আমি কাহারও বোধক হই নাই এবং 
বস্তসমুহের দ্বার| সংবদ্ধও হই নাই । স্বপ্রাবস্থার মনোবৎ মাত্র নিজ অগ্রন্তব দ্বার। 

ব্যবহারপরায়ণ হইয়াছিলাম। হে রাম! স্বপ্রকালীন অন্রভবই এ বিষয়ের 
প্রকৃষ্ট উদাহরণ । স্বপ্ৃষ্টান্ত বার স্থস্পষ্টরূপে বোধগম্য হইবেঃ বেশী বুঝাইবার 
আবশ্তক নাই। তবে যে সকল ব্যক্তি স্বপ্রকালীন অন্ুভবকে অস্বীকার করে; 

সে সকল ব্যক্তির কথায় প্রয়োজন নাই, তাহার! অত্যন্ত মুর্খ । ১২-১৫ 

গৃহস্থিত নিদ্রিত ব্যক্তি যেরূপ স্বপ্রে নান! স্থানে ভ্রমণ করে) তত্কালে আমিও 
সেইরূপ স্বর্গবাসিগণের সন্ুখাবস্থিত হইলেও তাহারা আমাকে লক্ষ্য করিতে 

সমর্থ হন নাই। আমি অন্ত লকল্মুক স্থুল পার্থিব দেহধারী দেখিয়াছিলীন' 

আতিবাহিক দেহুধারী আমাকে কেহই দেখিতে পায় নাই | ১৬-১৭ 
শ্রীরাম বলিলেন, হে মহ্ষে! আপনি দেহশূন্য আকাশমুত্তি বলিষা ৭ 
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কাহারও গোচরীভূত ন। হইলেন, তবে সেই স্ুবর্ময় ভূভাগে সেই সিদ্ধপুরুষ 

আপনাকে কিরূপে দৃষ্টিগোচর করিলেন? ১৮ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, আমার হ্যায় যোগী সত্যসঙ্কল্পবলে সকলই করিতে সমর্থ ; আপৃশ্ত- 

মৃণ্তিকেও দৃশ্ঠযৃত্তি করিতে পারেন ; কিন্তু সঙ্কল্প ব্যতীতকিছুই কারতে সমর্থ নন। 
নির্শলাত্মা ষোগী লৌকিক ব)বহারে নিমগ্ন হইলে মুহূর্তমধ্যে স্বীয় আতিবাহিক 

দেহ বিস্বৃত হয়েন । “এই ব্যক্তি আমাকে দর্শন করুক, এই সঙ্কল্প করিয়াছিলাম 

ধলিয়াই সেই সিদ্ধপুরুষ আমাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন । ভেদজ্ঞান ধাহার 
নরীভূত হইয়াছে, তিনিই সত্যসক্ষল্প অর্থাৎ তিনি যাহা ইচ্ছা করিবেন, তাহাই 
করিতে সমর্থ। যাহার ভেদজ্ঞান দূরীভূত হয় নাই? অধিকন্ত ুটভাবে বর্তমান 
রহিয়াছে তিনি সঙ্ল্প দ্বারা কোন কিছুই করিতে সমর্থ নহেন । ১৯-২২। 

তবে যদি এইরূপ ঘটে যেঃ কোন সিদ্ধপুরুষ অপর এক সিদ্ধপুরুষকে দেখিয়। 

সক্দল্প করিতেছেন যে, আমি উহাকে দেখিবঃ কিন্তু অপর সিদ্ধপুরুষ সন্কল্প 

করিতেছেন যেঃ ইনি যেন আমাকে দেখিতে না পায়েন, এরপ ক্ষেত্রে এ 

দুই সিদ্ধ পুরুষের মধ্যে যাহার স্বভাব অপরের অপেক্ষা বিশুদ্ধ) তিনিই 

সাফলালাভ করেন । আমি সিদ্ধপৈন্তগণের ভিতর এবং লৌকপালগণের আবাসে 

মণ করিয়া বহুবিধ ব্যবহারে লিপ্ত হওয়ার স্বীয় আতিবাহিকভাব ভুলিয়া 

গিয়াছিলামঃ সেই মহাকাশে অন্তের সহিত ইচ্ছান্ুরূপ ব্যবহারে প্রবৃত্ত 

হইয়াছিলাম বটে, কিন্কু কেহই আমাকে যখন-তখন ইচ্ছামাত্রই দেখিতে পায় 
নাই | ২৩-২৫। হে অনঘ! নিত্রিত ব্ক্তি স্বপ্রাবস্থার চীৎকার করিলেও অন্য 

বক্তি যেরূপ তাহ। শুনিতে পাঁয় না, তদ্ধপ সেই দেবলোকে আমি উচ্চৈস্বরে 
চীৎকার করিলেও সেই শব্দ কাহারও শ্রুতিগোচর হয় নাই । তৎকালে যদি 
কেহ্ পড়িয়া! যাইতেছে দেখিতাম, তাহা হইলে আমি তাহাকে ধরিতে ষাইতাম, 

কিন্থধরিতাষ না; কেন না, ধরিবার উপযোগী হস্তাদি তো তখন আমার ছিল 

না, আমি তখন সঙ্চল্পরূপে অবস্থান করিতেছিলাম ৷ ২৬-২৭। হে রঘুনন্দন ! 
-বশীকি আর বলিব, আমি তখন সেই ম্থুরলোকে পিশাচে পরিণত হইলাম । 
“দবভবনের পিশাচণর্মা আমি আমাতে অনুভব করিতে লাগিলাম! ২৮ 

শ্রীরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি দেবলোকের ষে পিশাচের কথা বলিলেন, 

হাহারা কিরূপ? তাহারা কোথায় বান করে, কিরূপ আকৃতি, কি:জান্তি 

গহাদের আচার-বাবহারই ব। কিরূপ ? ২৯ 
বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাঘব ! স্থুরলোকে যেরূপ পিশাচ বাস করেঃ তাহাদের 

“থা বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রসঙ্গাধীন যখন পিশাীচের কথ। উঠিয়। পড়িয়াছে, 

'খন তাহা তোমাকে ব্লাই কর্তবা। কেন নাঃ গ্রাসঙ্গভ্রমে যে কথা উত্থিত 
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হয়ঃ তাহ ব্যক্ত ন। কর! অসভ্যতা । কোন পিশাচ গগনবতত আবার কে।* 

কোন পিশাচের শরীর স্ক্স।তিস্থগা মনোময়ুমাত্র । তীহারাও স্বপ্নবৎ মানসিক 

কল্পন| দ্বার! হন্তপদাদি সংঘুক্ত হইর।৷ তোমার স্ঠান্ মৃণ্তি দেখিয়া থাকে । 
এ পিশাচসমূহ নরদেহে নরদিগের চিভব্রমরূপী ভয়াবহ প্রতিবিষ্বাকারে প্রবেশ 
করত তাহাদের মন আক্রমণ করিয়। তাহাদের ছুঃখদারী বাসনাকে উদ্বুদ্ধ 
করিয়া দের । ষে সকল মানবের সত্ববল কম; উহার তাহাদিগকে হত্যা করে, 

তাহাদের দেহের মাংস ভক্ষণ করির। থাকে; রক্ত পান করে, শক্তি ক্ষয় করিয়া 

দেয়। এইভাবে চিত্ত আক্রমণ দ্বারাই তাহার। জীবহিংসা করে ৷ ৩:৩৩ 

এ সকল পিশাচের মবে) কেহ কেহ আকাশতুল্যঃ কেহ বা নীহারিকার স্তায়। 
আবার কেহ ব স্বপ্নপুরুবের সদৃশ । তাহার। কল্পন। দ্বার। মুগ্তি পরিগ্রহ করিলেও 

বাস্তবিক উহার আকাশময়। কোন পিশাচ দেখিতে মেঘখণ্ডবৎঃ কোন 

পিশাচের শরীর বামুসদূশ। কোন কোন পিশাচ ষে ব্যক্তিকে আক্রমণ করে, 

সে ভ্রান্তিকল্লিত শরীর ধারণ করে । ফল কথা, সেই পিশাচকুলই মনোময় ! 

উহাদিগকে ধরা যায় না, উহারাঁও কাহাকে ধরিতে সমর্থ নহে। 'দ 

পিশাচব্াা আকাখবৎ শন্তাবয়ব হইলেও স্ব স্ব অবয়ব স্বন্ং অনুভব করে। 

শীতাতপ্ন্য স্থখ-ছুঃখাদিও তাহার। অনুভব করে। তাহার! বাহ জলাদি 

পান, অন্ন প্রভৃতি ভোজন এবং কাহাকেও আক্রমণ করিতে সমৎ নহে। 

তাহাদের ইচ্ছা, দ্বেষ। ভয়, লোভ, ক্রোধ প্রভৃতি সকলই বর্তমান । বলে? 

ওষধাদদির গুণে, তপস্তা। দ্বারা, ধৈর্য্য এবং ধর্রবলে উহার। বশীভূত হয়। "বাগ, 

যন্ত্র এবং মন্ববলেও উহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় ব। ধরাও যায় । ৩৪-৩৯ | 

এই পিশাচরা দেবষোনিবিশেষ ; এই নিমিত্ত দেবতাদিগের ধর্মও উহাদের 

মধ্যে দেখা যায় অর্থাৎ ইচ্ছাবশে উহারা রূপ-পরিবন্তন করিতে পারে। 

উহাদের মধ্যে কেহ ব1 মনুষ্যের মত শ্রীযুক্ত, কেহ বা সর্পতুল্যঃ আবার কেহ ব! 

শুগাল-কুকুর-সদৃণ । উহার। গ্রাম, জঙ্গল, জলাশয়? পুরীষ পূর্ণ স্থান, পথ? কিং! 

নরকতুল্য অপবিত্র স্থানে বাস করিয়া থাকে । হেরাম! ইহাদের আকার? 

বাসস্থান এবং আচার-ব্যবহারও তোমাকে বলিলাম ) এখন ইহাদের উৎপত্তি হই 

কি প্রকারে, তাহাই বলিব ।৪-৪২। প্রথমে মায়াশবল ব্রন্মের জীবভাবপ্রাপ্তি এবং 

মন প্রভৃতি উপাধির উৎপত্তি বলি, শুন, চেত্যভাব বর্জিত চিন্মক়্ সর্বশক্তিসম্পগ 

্রন্ম-_যিনি স্বভাবে অবস্থান করেনঃ তিনি চেত্যসক্কর্পপূর্র্বক পুরুষের হ্ঠায় জ্ঞান, 

রূপে অবস্থান করিলে জীবনামে কথিত হইয়! থাকেন । ক্রমশঃ সেই জীব অপ্ডি 

মান-পরিপুষ্ট হইয়া অহক্কার নামে পরিচিত হয় । সেই অহঙ্কার ক্রমশঃ পুষ্টিলাও 

করিলে তবজ্ঞানীরা তাহাকে মন নামে অভিহিত করেন। সেই মনোরা 
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"ণকেই সমষ্টিভাবে ব্রহ্গ। বল। হযু 1৪৩-৪৫। সেই ব্রঙ্গা সক্চল্লাকাশবৎ ! আকার- 

চন এ অসত্য মনই এই অসত্য জগতের বীজস্বরূপ | ইহার দ্বারা স্থির হইল ষে, 

£ যনই' ব্রহ্ম, অথচ তিনি দেহী হইয়ীও স্বচ্ছ আকাঁশবখ। তিনি যদিচ সঙ, 

তথাপি তিনি প্রকৃতপক্ষে স্বগ্নপুরুষসদূশ মিথ্যা । তাহার পাথিবাদি আকার 
না, তিনি আতিবাহিকদেহধারী। গগনে সক্কল্নিত পুরুষের পুথিবী গ্রভৃতি 

চ'কতি কিরূপে সম্ভব হইবে? যেরূপ তোমার মন কল্পনাবশে আকাশে নগর 

'দখিয়! থাকে, সেই প্রকার সেই মন আপনাতে ব্রন্মভাবাপন্ন হইয়া স্বীয় কল্পিত 

বিণঝুকে সদ্রপে অনুভব করেন এবং দ্রেখিত্বা থাকেন । যাহাকে জীবনামে 
অভিঠিত করিলাম, সেই জীবও তো সেই সত্য চিন্ময়, জ্ঞান্শক্তিও তো 

হাহাতে বর্তমান রহিয়াছে, স্থৃতরাং তাহার দৃষ্টিশক্তি থাকিবে না কেন? ৪৬-৪৯। 

সই শন্ঠ নিরবয়ব মনোরপী ব্রহ্ম! গগনে কিংব। বঙ্গে? শন্যকে ষে জগদাকারে 

দেখিয়! থাকেন, তাহাই জগত নামে অভিহিত । তাহার সেইরূপ ভাবনা দীর্ঘ 

|দনের সত্যভাবন! দ্বার। ঘনীভূতঃ পরিপুষ্ঠ হইম্বা স্বদীর্ঘস্বপ্ন বৎ অতি স্বন্দর হয় । 

আতিবাহিকদেহধারী ব্রহ্মার সেই চিরভাবনায় অসীম চিন্ময় ব্রহ্মই বহুস্থষ্টিরূপে 

অন্থভূত হইয়া থাকে । ৫০-৫২ | দুট়ভাবনাবশে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া, তাহার এ 
আিবাহিক দেহ ক্রমশঃ আধিভৌতিকভাঁব ধারণ করিয়! থাকে ৷ আধিভৌতিক- 

ভব ধারণ করিবার পর ক্রমশ নান] প্রকারে সমুজ্জল ব্রন্ধাও জগদাঁকারে পর্য্য- 

বগিত হন। সেই ব্রঙ্গা-_ চৈতন্তরূপী সেই ব্রঙ্গ। সর্ধদ1 অজাত অবস্থায় অবস্থিত 
শগ্যদ ও আকাশবৎ অপৃথক্, বাহু ও বায়ুম্পন্দের মত অবস্থিত, সেই জীবও পার্থি 

খাদ জগৎকে ভূতময় বোধ করেন | তাহার ষে ভূতময় জ্ঞান অসম্ভব? ইহা সম্পূর্ণ 
অণাক। সন্কল্পময় পুরুষ অসত্য হইলেও তুমি যেরূপ তাহাকে পার্থিবাদিভূতময় 

মঙ্খপুরুষসদূশ দেখ, ইহাও সেইরূপ জ্ঞান করিবে | ৫৩-৫৬ 
এক্ষা ব্রহ্মাগডাআ্মক স্বীয় শরীরের দ্রব, কাঠিন্য প্রভৃতি বিভিন্ন অংশকে ক্ষিতি, 

এগ ইত্যাদি পাচটি সংজ্ঞা দিয়াছেন। এ পাচটি অংশ চিতি কতৃক পরিপুষ্ট 
হ'ল অগৎ্ নামে অভিহিত হয়। অসত্যসঙ্কল্লও তদগতভাবে ভাবনার দ্বার! 

য্ধপ তোমার কাছে কখন কখন সত্যরূপে প্রতিভাত হঘু, তদ্রুপ এ ব্রঙ্গ 
আগ্সসক্ষল্নকে সত্যরপে জ্ঞান করিঘাছিলেন | ৫৭-৫৮। সেই ব্রন্ম। স্বয়ং চিন্ময় 

গগণস্বরূপ, তাহার সেই সন্ধল্পও চিদাকাঁশ। অতএব এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং 

তাঠার উৎপত্তি ও ধবংসকে স্বপ্ন ব্যতীত আর কি বলিয়া অভিহিত করা যাইতে 

পাৰে? তোমার মন যেরূপ সত্য তোদার মনের বৃত্তিসমৃহও যেব্ধুপ সত্য, 

সেই এন্ধার স্থষ্ট চন্্র, স্্য্য প্রভৃতিকেও তদ্রপ সতা করিয়। জ্ঞান করিবে, ইহাই 

ধন সিদ্ধান্ত হইলঃ তখন এই জগত্প্রপঞ্চকে মনোরাজ্য ছাড়! আর কিছুই বল। 



৩৩৬ ধাশিষ্ঠঠমহার।মায়ণ 

চলে *1| এই ষে যানোবাজঃ ইহা! অপৰ কিছুই শহেঃ চৈতন্তশূন্য নিরালছল 

আকাশের স্বয়ংপ্রকাশ। স্বপ্নবৃষ্ নগরাঁও যেরূপ আকাশ, সঙ্ষল্দৃষ্ট শৈলও বেৰপ 
'আকাশঃ সেই শ্রপ্গার কল্পিত ব্রন্ধাণ্ডও সেইরূপ নিরবয়ব নিম্মল আকাশ । ৫৯-৬: | 

স্বচ্ছ চিদাকাশই এই ব্রন্দাগুরূপে প্রকাশ পাইতেছে। বাস্তবিক, ই 

ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, স্থিতি এবং ধ্বংসও মিথ্য। ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছু 

নহে। ৬৩। হে অন ! এই ভাবে তত্বান্বেষণ করিলে বুঝা যায় ষেঃ এই চিদাকা*, 

তুমি, আমি কিংবা ব্রঙ্গাও-কোন কিছুই স্থষ্থ বা ধংস হইতেছে না) সুতরাং 

কি জন্য তোমার হৃদয়ে সকল অনর্থের মূল রাগদেষাদি অকারণে সঞ্জীত হইত, 
তাহ! আমাকে বল। ৬৪-৩৫। হে অঙ্গ! প্রকৃতপক্ষে স্থ্টি অথবা স্থষ্টির অভাব 

এসকল কিছুই নাই। একমাত পব্বদ। প্রকাশমান চিদাকাঁশ বর্তমান; 

সেহ চিদ্াকাশই এইরূপে প্রকাশ পাইতেছে। অসীম বিস্তীণ শূন্য চৈতন্যজলমম 

চিদাকাশভূমি অজ্ঞানকল্পনারূপ পঞ্ক দ্বার! যখন পঞ্চিল হয়, তখনই উহাতে 

আকাশরূপ বীজ হইতে অখিল ভূতস্থজনরূপ শিলাসমষ্টির উদ্ভব হইতেছে, হইবে 
এবং পুর্বেও হইয়াছে । কিন্ত বাস্তবিক কল্পনারূপ কর্দমের নিরাসে ভূমিও 

নাই, কোথাও কিছু বপনও হইতেছে না, বাজের অস্তিত্বও কোথাও নাই। 

চিদাকাশই সর্বদ। একইবপে অবস্থিত আছে । ৬৬-৬৯ 
কল্পনারূপ কর্দমাক্ত সেই চিদাকাশভূমিতে যে সমুদয় ভূতময় শিল।র 

উদ্ভব হইয়া থাকে, সেই সকলের ভিতর যেগুলি প্রোজ্জল রত্রসদৃশ, সেই গুলিই 

প্রবুদ্ধমতি দেব এবং মুনিজাতি। যেগুপি অদ্দোজ্জলঃ সেগুলি মনুষ্য, হস্তী 
প্রভৃতি জাতীয়; যেগুণি ধূলিধূদরিত এবং মলিন, সেগুলি ভূমি ও স্থাবরজাতীর ; 

যেগুলি দেখিতে বৃহৎ অথচ কিছুমাত্র ওজ্জল্য নাই এবং শূন্ঠাকারে জীর্ণ, বিক্ষত। 

অদ্ধাকার ব। আকারহীন, সেগুলি পিশাচজাতীয় | 9০-৭২। সঙ্ক্পয়িতার ইচ্ছাও 

সর্বসময়ে স্বাধীন নহে; এইরূপ স্থষ্টিঃ সৃষ্ট জীবসমুহের পূর্বরজন্মে 

কন্মান্ুসারেই ঘটে । এই নিমিত্ত সেই ব্রহ্মার ইচ্ছাই এরূপ দেব, মানব, পিশাচ 

প্রভৃতি উত্তম? মধ্যম এবং অধম সর্ববিধ জীবকে স্থজন করিয়াছিল। ইহা! ষদি ন| 
হইত, তবে তিনি মাত্র উত্তম জীবই স্জন করিতেন। যে সকল ভূতের কথা 

বল! হইল, উহ্বারা সকলই চিদাকাশরূপী আতিবাহিক দেহে বর্তমান, উহাতে 
পৃথিব্যাদিভাব কিছুই নাই । ৭৩-৭৪ 

বহুকাঁলের অনুভব দ্বারা স্বপ্রও যেরূপ সময়ে সময়ে জাগ্রদ্দশ! প্রাপ্ত হইয়া 

থাকে, তদব্ূপ সেই আতিবাহিকদেহী ভূতসমূহ চিরকালের অভ্যাস গ্ 
আধিভৌতিক ভাবনা পাইব্া থাকে । শী পিশাচ প্রভৃতি অধম ভূতজগাত 

আধিভৌতিকভাবপূর্ণ আপন মনে সন্ষ্ট হইয়া সংসারে বিহার করে ; ঃ 



নির্বাণ-প্রক রণ ৩৩৫ 

উ.৭ জীবের নিকট উহাদের এই অবস্থ দুঃখকর ও নিকুষ্টরূপে বিবেচিত 
£,:০৪ তাহারা এই অবস্তাকে ভাল বলিয়। জ্ঞান করে, তাই তাহারা এই 

অধস্ডাতে সন্তোষ লাভ করিয়! থাকে | ৭৫-৭৬ | একই গ্রামবাসী জনসমূহ মেরূপ 

নকলে মিলিতভাবে আহীর-ব্যবহার করিয়া থাকে, এক ব্যক্তির স্বপ্নানুভূত 

ব্যাক্তগণ ষেরূপ মিলিতভাবে কার্য করেঃ? তদ্রুপ এ সকল পিশাচের মধ্যে 

কান কোন পিশাচ পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া আহার-বিভার) পরস্পর 

তদ্ছ(বধান ইত্যাদি কার্য করে । আবার বিভিন্ন ব্যক্তির স্বপ্রলোকের ন্যায় ইহারা 
নান] দুরদেশে অবস্থিত, এই নিমিত্ত পরস্পর সাক্ষাৎ ঘটয়! উঠে না। এই 

জগতে পিশাচাদি নিকুষ্ট জাতিও যেরূপ যথেষ্ট আছে, সেইরূপ কুন্তাণ্ড, যঙ্গ। 
প্রেভাদি জাতিও অনেক বিগ্তমান। “যমন নিয়ভূমিমাত্রেই জল থাকে, তেমনই 
ধায় পিশাচ জাতি, তথায় সঙ্গে সঙ্গে তমও বিদ্যমান | ৭৭-৮০ 1 মধ্যাহ্নকালীন 

প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় যদি পিশীচ আসিয়। প্রাঙ্গণে দগ্ডারমান হর) তাহা হইলে 

'পই সঙ্গে ঘোর অন্ধকারও তথায় দেখা দেঘ; কিন্যু এই অন্ধকার প্রখর 

হর্যকিরণেও নষ্ট হয় না, ইত কুর্যোর ক্ষমতাতীত; তবে এই অন্ধকার 

সাধারণের দৃষ্টিগম্য নহেঃ মান পিশীচরাই উহা! দেখিয়া থাকে | মায়ার কি 
অছুত বিকাঁশ দেখ ! চন্দ্রমগ্ডলঃ হৃর্যামণ্ডল এবং বঙ্গি যেরূপ জ্যোতিক্্য়ঃ তদ্রুপ 

& পিশাচমণ্ডলও তেজঃশালী। পেচক যেমন আলোকে অন্ধকার এবং 

অন্ধকারে আলোক দেখে, সেইরূপ পিশাচরাঁও আলোকে অন্ধকার দেখে এবং 

অন্ধকারে উহার প্রচণ্ড হয়। হে বঘুনন্দন ! আমি দ্েবলোকে পিশাচবৎ 
মণ করিতেছিলামঃ এই প্রসঙ্গে আমাকে তুমি যে পিশাচ সম্বন্ধে প্রশ্ন 

করিযাছিলে, আমি সেই পিশাচ-সম্বন্ধায় সকল কথাই ব্যক্ত করিলাম ! ৮১-৮৫ 

চত্ুনবিতিতম সর্গ মসাপ্ত 

পঞ্চনবতিতম সর্গ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, তাহার পর আমি সেই গগনে পঞ্চভূতবিহীন চিদাকাশ-দেহে 
পিশাচবৎ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম | তৎকালে চন্দ, কুর্য্য, ইন্দ্র, হরি, হর, 
সি, গন্ধর্ব, কিন্নর প্রভৃতি কেহই আমাকে দৃষ্টিগোচর করিতে সমর্থ হইলেন 

শা. আমি তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেও তাহারা আমাকে আক্রমণ 

কাত পারিলেন ন। এবং আমার বাকাও তাহাদের শ্তিগোচর হইল না। 



০১৬ বাশিষ্ঠমহা রামায়ণ 

এই 'প্রকারে আমি অপরের নিকট বিক্রীত সঙ্জন ব্যক্তির মত কিংকর্তব্যবিষ, 

ভাবে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম ।২-৩। তদনন্তর আমি ভাবিলাম, আমি সতাসম্গ?, 

আমার সেই সত্যসঙ্কল্পতাবলে দেবতারা আমাকে দেখুন, আমি এই ভাবন। 

করিবামাত্রই দেবগণ আমাকে দেখিতে পাঁইলেন। ইন্ত্রজাল-প্রদখ্িত বৃক্ষবং 
অত্িতরূপে আমি দেবগণের সম্মাথে প্রকাশ পাইলাম । তাহার পর আছি 

দেবলোকে এক জন লোৌকবাবহারসম্পননরূপে শঙ্ষীশূন্ট হইয়া বাস করি 

লাগলাম ৷ প্রথমাবস্থায় ঘে সকণ দেবগণ চত্বর হইতে আধিরভত ইইতে 

দেখিলেন, তাহারা আমার পুকব্বাপর ঘটনা কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না, তাই 

তাহারা আমাকে পৃথিবীসন্তত বশিষ্ঠ বলিয়াই স্তির করিলেন। ৪-11 যে সকণ 

আকাশ-চর আমাকে গগনে সুষ্যকিরণ হইতে দেখিলেন১ তাহারা আমাকে 

তৈজন বশিষ্ঠরূপে কুতনিশ্ম্ব হইলেন। খেচর-সিদ্ধগণ দেখিলেন যে, আমি 

বায় হতে উচ্চৃত হইয়াছিঃ তাই তাহারা আমাকে বায়ব্য বশিষ্ঠরূপে সিদ্ধান্ত 
করিলেন । যে সকল মুনিশ্রেষ্ঠ আমাকে জল হইতে ডখিত দেখিলেন, তীহাদের 

মতে আমি জলময্বশিষ্ঠ। তাহার পর হইতে আমি কোথাও তেজোঁময়, 

কোথাও বায়ুময়, কোথাও জলময়রূপে বিবেচিত হইতে লাগিলাম | ৮-১১ 

তাহার পর কাঁপপ্রভাবে আমার সেই আতিবাহিকদেহেই আধিভৌতিক 

ভাব সিদ্ধ হইল। বাস্তবিক কি আতিবাহিক আর কি আধিভৌতিক--এই 

ঢুইই সেই একমাত্র আকাশ;_পুথক পদার্থ নহে । একমাত চিতিই দ্দিধাবিভক্ত 
হইয়াবিক্সিত হন। কোথাও কোথাও আকাশাদি ভূতরূপে থাঁকিলেও আমি 

পরম চিদাকাশরূপে অবস্থিত। আমার কোন প্রকার আকুতি নাই। মা 

তোমাদিগকে উপদেশ দিবার নিমিত্ই আকারবান্ হই ।১২-১৪। বাবহ্থারী জীব 
নক্তুও যেরূপ প্রকাশন্ববপ, বিদেহমুক্তও সেইরূপ ত্রঙ্গাকাশস্বরূপ | ফলত, সেই 
ভৌতিক ব্যবহারেও আমি ব্রঙ্গভাব হইতে বিচ্যুত হই নাই। আমাতে 

সেই রঙ্গভাবের অসপ্ভাব একেবারেই সম্ভব নহে। কেবল তোমাদিগকে 

উপদেশ দান করিবার জন্য “ব্রন্দ আমি" “বশিষ্ঠ আমি' হইয়া! থাঁকি | ১৫-১৩। 

জ্ঞানহীন বাক্তির যেরূপ অজাত নিরবয়ব স্বপ্দুষ্ট মন্ুষ্যে আধিভৌতিক বৃদ্ধি 
সঞ্জাত হয়ঃ আমাদেরও তদ্রপ আধিভৌতিক বৃদ্ধি হয় । এই প্রকার বরহ্গা গ্রভ 

তির শরীরেও অন্যদৃষ্টিতে আধিভৌতিকরপ জ্ঞান হইয়া থাকে | নিজ নিজ দৃষ্টিতে 
তাহার জাত নয়। সেই আকাশ-বশিষ্ঠ আজ তোমাদের কাছে তোমাদের 

বুদ্ধির অনুবর্তনকারী ভৌতিক দেহ, পাইয়া! পুষ্টি লাভ করিয়াছে | ১৭-১৯। 
সম্যক আলোচনা করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত তর যে, ব্রন্জার সথুদয় স্যঙগিৎ 

একমাত্র মন 1 এই তুমি আমি: প্রভৃতি যে স্ষ্টিঃ ইহা অজ্ঞানতাঁবশত; 
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'শসশ্ুর নিকট বেগ্ডালবৎঃ তোমাদের নিকট বজ্রতুল্য অচল অটল নশ্বর কঠিনরূপে 

প্রতিভাত হইয়াছে । তত্বজ্ঞানলাভ হইলে, বাপনা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, 
অত/ললসমঞ্জের মধ্যেই ইহা চিরপ্রবাপী মিত্রের প্রতি স্সেহবৎ ক্ষঘ হয়। 

স্বগ্ুকালীন দৃষ্ট রত্বের প্রতি শ্রেষ্ঠতা-বুদ্ধি যেরূপ স্বপ্নাস্তে থাকে না” তদ্রপ 

মোহ-নাশ হইলেই এই অহক্কারাদি শুন্ঠভাবও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ২*-২৩। 

যাহার মরুভূমি বলিয়া জ্ঞান আছে, তাহার নিকট যেরূপ মরুভূমিতে 
জলবুদ্ধি থাঁকে নাঃ সেইরূপ যাহার সম)ক্ জ্ঞান আছে, তাহার নিকট 

এই সমুদয় দৃশ্য নিবৃত্ত হয়। এই মহারামায়ণতুল্য শীস্বালোচনা! করিলেই 
এই তত্রজ্ঞান লাভ করা যাঁ়। এই তত্বজ্ঞানলাভ অতি সহজ ৷ যাহার! সংসার- 

বাসনাবশে অভাবরূপ শরীর প্রভৃতিতে আসক্ত, যাহাদের মোক্ষ বিষয়ে কিছুমান 

আকাজ্। নাই, তাহাদিগকে অস্পৃশ্য কুকুর অথব! তুচ্ছ কীট বলিয়া জ্ঞান 
করিবে । ২৪-২৬। জীবনুক্ত ব্যক্তি কিরূপে ভোগ্যবস্ত ভোগ করিয়া থাকেন, 

মার মূর্খ ব্যক্তিই বা কিরূপে ভোগ্য বপ্ত উপভোগ করে ইহা বিচার 
করিয়া দেখিলেই তুমি বুঝিতে পারিবে । যে বস্থ অপবিত্র বুর্গ ব্যক্তিরা 
তাঙধাই ভোগ করে, আর জীবনুক্ত ব্যক্তি বিশুদ্ধ চিদানন্দ উপভোগ করেন। 

শাহীরা মুর্খ” তাহাদিগের ভোগ্যপদার্থে বহ্িবং প্রখর তৃষ্ণ। প্রভৃতি 

গন্তাপ উদ্ধত হয়; কিন্তু যে সকল ব্যক্তি মহারামায়ণতুল্য শাস্ত্রে 
গালোচন। করেন, তাহাদ্দিগের সে সম্তাপ থাঁকে না, তাহাদের অন্তঃকরণ 
লগ্ধ হ্ইয়া। থাকে । চিত্তের জ্িগ্ধতাই মুক্তি আর চিত্তের সম্তাপই বন্ধন 

বলিয়া জানিবে। অহো! জনসমূহের মোহ কি বিচিত্র! তাহারা ইহা 
বিন! আক়াপে বুঝিতে পারিলেও তদনুরূপ কার্য করিয়া অন্তঃকরণে ন্সিপ্ধতা 

আনিতে চেষ্টা করে না । ২৭-২৯ 

এই যে তাহারা স্বভাবদোষে বিসয়াসক্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরের ধন 
কাড়িয়া লইবার জন্য চেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে, কিন্ত যদি ইহারা এই মোক্ষশাস্্ 

মহারামায়ণের মর্ম গ্রহণ করি) মুক্তিলাভের জন্য যন্তর করে, তাহা হইলে 

ভহারা আর পরস্পর এরূপ ভাবে কাটাকাটি করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় না 
চিরকালের জন্ত স্থখশাস্তিলাভ করত নিশ্চিন্তে কালযাপন করিতে সমর্থ হয় । ১০ 

বাল্ীকি বলিতেছেন, খষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের এই কথা শেষ হইতেই দিবা অবসান 
ইইল। সাচ্ংকৃত্য সমাপন করিবার জন্য সুর্য্যদেব অস্তাচলে প্রস্থান করিলেন । 

সম্স্থিত সকল ব্যক্তি সন্ধ্যাকাল উপস্থিত দেখিয়৷ পরস্পর অভিবাদনাস্তে 
স'ধংক্কৃত্য সমাধানের জন্য প্রস্থান করিলেন এবং পরদিন প্রাতঃকালে কুর্ধ্কিরণ- 
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সভাস্থ হইলেন | ৩১ 

পঞ্চনবতিতম সর্গ সমাপ্ত 
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বশিষ্ঠ বণিলেন? হে কর্তব্/নিষ্ঠ! পাধাণোপাখ্যান তোমাকে আমি ৭ 
রূপে বিবৃত করিলাম । এইউপাখযানের মন্মাথ যদি উপলপ্ি করিতে গাঁ৭. 

যাঁয়। তাহ! হইলে সকলই চিন্ময় খলিয়| জ্ঞান জন্মিবে। এই ্ৃষ্টি-গ্রপঞ 
ভখন চিদাকাশে অবস্থিত হইবে । কোন সময়েই কোন স্থানেই কিউই 
বিদ্যযান নাই, মাত্র আনন্দ-্রন্গে ত্রহ্গই যথাস্থিতরূপে অবস্থান ব্বরিহে- 
ছেন। ১-২। তুমি সেই ত্রহ্গকে চিনাত্র বপিষ। জ্ঞান করিও । ত্র চৈত%ঃ 
স্বগ্াঘময়ে নগরবূপে গ্রাতিতাত হয়: কিন্ত শিজপ্ররূপ হইতে উহা] কখণঃ 
স্বতন্ন ই না। এী চিদাকাশত্রদ কি জীবনম্টিকপ পরধশ্তরূপপ্রাপ্ত কি 
গলদশ)ভাবপ্রাপ্ত--সব্ব সময়েই স্বরূপ ভাগ করেন না। স্ঘ্ং মে আছ 

চিদাকাণঃ তদপেই "অবস্থান করেন, তাহার আঅণুমার বাস্িক্রম ৩৭ 

ন।। ৩ ৪ 

স্বয়ন্ধঃ জগং [কংব। স্বপ্নীনগরী_--এ অমস্তই কিড়ই নহে। পরমা্থদৃ্টিতে 

কেবণমাত্র চিন্ময় ব্রঙ্গই বিরাজিত 'মাছেন। অনন্তরূপে অবস্থিত চৈতগ্ই 

ষ্টির প্রারস্ত হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যস্ত স্বগ্রানভৃত ব্রঙ্গাগ্রূপে অবস্থিত । স্ব 
এবং স্বণ-প্রস্তরের) স্বপ্নপুরী ও চেতনেৰ পার্থকা যেরূপ কখনই সম্ভব নঠে, 
টৈতন্ত ও চৈততন্তপুরধষেরও 'তদ্রপ কোন স্বাতন্ব্য নাই। ফল কথ! কেব 
চৈতন্ই সতা, আর এই শষ্টিপ্রপঞ্চ মিথা। | স্বণই প্রকৃত বন্ত, অর 
একট কল্পিত জমমাত্র। স্বপ্রনময়ে যে পৰত-জ্ঞান হয়। উহাতেও মার 

চৈতগ্যই সত্যরূপে বন্তমান । উহাতে পব্বত৬1ব কিছুমাত্র নাই! বিকারঠ'ন 

চৈত্গই যেরূপ স্বপ্নকাণে পব্বতবত বোঁধ হয়) তদ্রপ নিরবয়ব প্রঙ্মই শগ্ঠিরূগে 

প্রতীয়মান হইয়া! থাকেন । এই ষে অসীম, অজঃ অঙ্গ চিদাকাঁশ, সহশ্রকলেও 
উহার ক্ষযৌদযু নাই। ৫€-১*। টিদাকাশই পুরুখ। তুমি, আমি। এমপ 

কি, এই নিলৌকই চিদাঁকাশ। চিদাকাশ যদি ত্যাগ কর। যায়) তাহ] ইই "৭ 
এই দেহ শবের ন্যায় নিজ্জাৰ হইয়া পড়ে। এই চিদাকাশ অদাহা এব" 

অচ্ছেগ্ভ । ইহাকে কখনই ধ্বংস করা যায় ন।। এ সকলই যখন চিদাক1"? 
তখন কিছুই মরে ন। বা জন্মায় না, মার চিত্গ্রকাশই ব্রঙ্গাণ্ড ইত্যাদিরপ 
অনুভূত হয়| ১১-১ 

চিন্ময় পুরুষের মৃত্যু যদি সম্ভব হই, তাহ! হইলে পিতার গৃত্যুতে পুজরের ঘৃহ' 
আবশ্যই ঘটিভ। কেন ন!) শতিতে উভঘুই এক বলিয়। কথিত হইয়াঁছে | অন্ত 

ত্র মৃতু হয় স্বীকার করিলে, এক জনের মৃত্যুতে সকল লোকেরই মৃতু হট 
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এব গুনখুন্ঠ হইত। হে রাম! কাহারও চৈ৩গ্ঠের মৃত আজি পর্য্যপ্ত থটে 
পাঃ | এই পুথিবীমণ্ডনও শৃষ্ঠ হর নাই ' চিন্মর পুকধ অঞ্গর? তাহার বিনাশ নাই ; 
এইবূপই তে। এ যাবত প্রত্যক্ষ হইর। আসিতেছে । এ যে অবিনশ্বর চিনা পুরুষ, 
সমিই উহ। জানিবে। আমার এই শতীরাদি 'আমি”-পদবাচ্য নহে। এইরূপ 

তধানেষণ যদি করিতে পার। যায়, তাহ। হইলে আর জন্ম-মু হার কথ। কোথায়? 

মামিই স্ববিমল চৈতন্যঃ এইপ্রক্ার আত্মান্থবভকে যাহার! কুতর্ক তুলিয়। 

ধ্বস করে, তাহার। তে। আত্মঘাতী; বিপৎসমুদ্রের অতল তলেই তাহাদের 
অনস্থিতি ঘটে। তত্বজ্ঞানী মনে করেন যে, আমি অনন্ত নিতা বিকারহীন 
2১তগ্যন্ববীপ ; অ।কাশ অপেক্ষা! ও আমার সক্ছত। অধিক; আমার আবার 

গাপন-মুতুযু কি এবং স্ুখ-হঃখই ব| কি ?১৪-১৭ ! আমি চিদাকাশ, আমার জে। 

"গাদি কিছুই নাই | কিন্ত যাঁহীর। এরূপ তব্বজ্ঞানের অপলাপ করেঃ সেই 
খাস্সঘাতী লোকের। ধিক্কারেরই উপযুক্ত । আমি সুবিমল চিদাকাশ, ঈদৃশ 
"ষ্চান্থুভব যাহার ঈগদয় হইতে অপশ্ত হয়, পণ্ডিতের! তাভাকে শব বলিয়াই 
“ন করেন। আমার শরীরই ন| কি, ইন্ধিণই বা কি? আমি তে। 
গহাক্ষ ক্ানন্বরূপ ১ এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়। মিনি আত্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত 
১ইমছেনঃ বিপদ সেই বিমলাম্ম। বাক্তির কিছুই করিয়। উঠিতে সমথ তয় না। 
'বপ্রদ্ধ চিন্ম্ আগ্মাকে দটভাবে আশ করত মে বাদ্ডি স্থিবভাবে অধিষ্ঠান 
ক'ব, শরে কঠিন প্রস্তর বিদ্ধ ন। হইবার হ্যায় কোন মনোবেদনাই তাহাকে 
“ভুত করিতে সমর্থ হয় না। স্বস্ব চিন্ময়ত| যাহার| ভুলিয়া থাকে, দেহের 
গ্রাত আস্থাশীল হয় এবং দেহকে আত্মবোধে পালন-পোষণ করে, তাহারা 

প্রকতই জ্ঞানহীন, স্বর্ণ ত্যাগ করত ভন্মের প্রতিই তাহাদের আদর: প্রদর্শন 

কর্ধ। হয় । এই শরীরই আমি” এইরূপ চিন্তার ফলে বল, বুদ্ধি, তেজ, সমস্তই 

বনাশ প্রাপ্ত হযম। আর আমি চৈতন্ট, এরূপ চিন্তার ফলে পঁ সমস্ত আবার 

পণকভাদিত হন) বিশুদ্ধ আমি-আমাঁর আবার জন্ম-মৃতু) কি? এইরূপ 
ইঃক্ানের অভ্ঠাদযে লোভ-মোহাদির থাকবার সম্তাবন। ক %1১৮--৩। 

যে ব্ক্তি চিদাকাশ ত্াগ করত দেহকেই সারাৎ্সার জ্ঞান করে, 
স তো অতীব মুর্গ ; লোভ-মোহাদির আশ্রগ্ন বলিতে তাহাকেই বলা যাঁয়। 

গামি বজনদূশ কঠোর চিংস্বরূপ; কিড়তেই আমার ছিন্ন বা দগ্ধ হইবার 
নশ্থ(ধন| নাই, এইরূপ ধারণ। বদ্ধমূল হইলে তৎসকাশে মৃত্যু তৃণের ন্যায় তুচ্ছ। 
'কন্ধ বিশ্বের বিষয় এই যে, বাহার! জ্ঞানী,*সুধী, তাহাদেরও মোহ দেখা গিয়া 
থাকে । কারণ, সেই সমস্ত জ্ঞানীর মধ্যে অনেকে এই শরীরনাশেই নষ্ট 
ইনাম বলিন| ভীতিবিত্রস্ত হইয়। পড়েন। আমি চিদাকাশ ভিন্ন আর কেহই 
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নহি, এইপ্রকার সত্য ধাঁরণ। যখন সুদৃঢ় হইয়া দাড়ায়, তখন বজপাত ব. 

প্রলয়াগ্রিও কুন্ুমবৃষ্টিবৎ প্রতীঘবমান হয়। আত্মার কদাচ বিনাশ নাই। তথা? 

“ষাহ! অবিনশ্বর চৈতন্ত পদার্থ, তাহা আমি নহি। আমি শরীর- আমি তে! 
নষ্ট হুইয়। গেলাম * এই প্রকার ভাবন| করিয়া যে ব্যক্তি রোদন করে, 

বিবেকী ব্যক্তির তাহার সে রোদন নটের ক্রন্দনবৎ অকিঞ্চিৎ পরিহাসপদা৭ 

বলিষাই জ্ঞান করেন 1২৭-৩১ | যাহ! চৈতন্য পদার্থ তাহাই আমি ; এই শরীরাদি 

আমি নহি) যাহার হৃদয়ে এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয় স্থান পাইয়াছে, দে কখনই 
মোহ্মগ্ন হইবার পাত্র নহে । দলতঃ আমি চিদ্বাকাঁশ, আমার বিনাশ কোন 
কালেই নাই । এই যে ত্রহ্মাণ্ড, ইহা চিদাকাশেই পরিব্যাপ্ত তাহাতে সংশয়ে 

লেশমাত্র নাই। ওহে মহামোহমগ্র মানবগণ! তোমরাও চৈতন্ঠমীত্রই ; 

চিদাকাশ ব্যতীত আর কিছুই কোথাও তোমরা পাইয়াছ কি? ৩২৫৪ । আমার 
বিবেচন। হয়ঃ কিছুই তোমর। পাও নাই; মিথ্যা আত্মাপলাপ করিতেছ। 

বিবেচনা কর, চৈতন্য পদার্থ যদ্দি মৃত হু) তাহা হইলে তে| সকল লোকই 

মরিয়া! যায়। চৈতন্যের যদি মৃত্যু ঘটে, তবে তোমরাও কি মরণদশায় উপস্থিত 

হও ন1? প্রকৃত কথ।, যদি চৈতন্যের মরণ স্বীকার্য্য হয় তাহা হইলে ইহাও 

স্বীকার্ধ; ষে, তোমাদেরও মৃত্যু নিত্যই ঘটে । ফলে, অখিল চৈত্তন্তই তে। 
এক পদার্থ; মৃত্যু অনুদিন কোথাও ন| কোথাও ঘটিতেছে। অতএব ঘটন। 

এইরূপ দাড়ায় যে, প্রকৃতপক্ষে কিছুই মরেও ন1 বা কিছুই জীবিতও থাকে ন।) 
আমি জীবিত, আর মৃত; এই অবস্থায় কেবল চৈতন্তই অনুভব করিতেছেন । 
ফল কথ।_তিনি মরেনও না বা জীবিতও হন না। ঢচতন্ঠ যাহ। অনুভব 

করেন, তাহাই তিনি আশু প্রত/ক্ষ করেন। কি শিশু, কি বুদ্ধ, 

সকলেরই ইহ! অন্ুভবসিদ্ধ। আরও দেখ, চৈতন্য কোথাও স্বয়ং বিনষ্ট হন 
ন। | ৩৫-৩৭। সংসার ও মোক্ষ, এই ছুই-ই তিনি দেখিতেছেন এবং সুখ-ছুঃখও 

তাহার অন্ভূত হইতেছে । পরন্ত স্বকীয় সেই যে জ্ঞানম্বরূপ, তাহা হইতে 
কখনই তিনি কদাচ পরিভ্রষ্ট হইতেছেন না; তিনি যখন স্বকীয় ব্বরূপ 

বুঝেন না» ততকালেই মোহ আখ গ্রহণ করিয়া থাকেন। আর যে সমযে 
তিনি নিজ স্বরূপ অবগত হন, তখন মুক্তি আখ্যায় নির্বাচিত হইয়! থাকেন । 

যখন সমস্তই গগনবৎ স্বচ্ছ চৈতন্ত, তখন অস্ত বা উদয় যে কাহারও নাই, ইহ। 

অবশ্তই স্বীকার করিতে হয়। এই চিদাকাশময় জগতে সকলই সত্য হওয়া 
সম্ভব, আবার সকলই মিথ্যাও হইতে পারে। ভাবনার প্রাবল্যেই সত্য ও 

মিথ্যা এই ছুইটি ঘটিয়। থাকে । যে যেভাবেযাহা চিপ করিবে, তাহাই 
তৎনকাশে সেইরূপে প্রতিভাত হুইবে | চিদ্বাত্মা যে ভাবে যাহা চিত্ত করে "" 
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।ঁন সেই ভাবেই তাহ। অনুভব করিয়া থাকেন! ইহা তে! অঞ্চভূতি দ্বার] 

»কলেই প্রত্যক্ষ করে। সুধাজ্ঞানে বিষও যেরূপ স্ধা হয়, আর বিজ্ঞানে 

এমূতও সেরূপ বিষ হইয়া দাড়ায়, তদ্রপ দেশ, কাল ও পাত্রভেদে বিশ্বের সকল 

বস্থই ভাবনান্ুগুণে পুথক্ পৃথক হইয়া দাড়ায়, সুতরাং জগতে এমত কৌন 

পদার্থ ই নাই, যাহ। চিন্তার অনুযায়ী নহে ।৩৮-৪৯ 

ষধবতিতম সর্গ সমাপ্ড 

মণ্ডনবততিম সর্গ 

বশিষ্ঠ বলিলেন,_-হে রাম! এ ব্রহ্মা পরমাত্মার স্বপ্নভৃত ; ইহাকে পরম 

“ত। ব্রহ্মাকীশরূপে অনুভব করিতে পারিলেই এই অখিল জগৎপ্রপঞ্চ ব্রঙ্গ 

»ইয়া দাড়ায় ।১। সুতরাং এ জগৎকে সকলেই সত্যরূপে অনুভব করিতে পারে । 

জিজ্ঞাসা করিতে পার, ব্রহ্মরূপে ইহার সত্যতা হইতে পারে ; কিন্ত ভ্রান্তি- 

্রতায়র্ূপে এ জগতের সত্যত। সিদ্ধ হুয় কিরূপে? যেখানে রজ্জুতে সর্পত্রম 

ঘটে, সেখানে তে। রজ্জুই সত্য হইয়া দাড়ায় । কিন্তু সেই রজ্জুতে যে ভূজঙ্গের 

অধ্যাস, সেই ভুজঙ্গ তে! আর সত্য পদার্থ নহে। ইহার উত্তর এই যেঃ 
রচ্কদর্পের দৃষ্টাততস্থলে সর্পের. সত্যতা অসিদ্ধ ; কারণঃ রজ্জ এবং সর্প ছই-ই দৃহ 
পদার্থ; কিন্তু দুইয়ের উক্ত দর্শন তো আর যুগপৎ ঘটিবার নহে; দর্শন হইলে 

উহ্বাদদের মধ্যে একটিরই ঘটিবে ; অর্থাৎ যখন রজ্জু দৃষ্ট হইবে? তৎকালে আর 
সর্প দৃষ্ট হইবে না; এই হেতু উহাকে মিথ্যা বল! যায । পরস্ত জগদ্ভ্রমের 
সময় ভ্রমই মাত্র দৃষ্ট হয়। যাহা মহাচিৎ, তাহা দৃশ্ঠ বস্ত নহে, স্থতরাং প্রত্যক্ষ 
কর। যায় না। তবে কথা এই, উক্ত চিৎ দৃশ্ত জগদ্ভরমের হেতু কি না, 

তাই কার্ধ্য দ্বার সত্তান্থমান মাত্র হইয়া থাকে 1২-৩ ' এই জন্ এই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ 

মভাঁচিত্কার্য্যে জগদ্ভ্রমকে যদি সত্য বলিয়া নিরূপণ কর] হয়, তাহ! হইলে .সে 
নিদেশও যুক্তিসঙ্গত হওয়াই সম্ভব। প্রকৃত কথ। এই ষে, সত্য-মিথ্যার 

বাবহার নিজ নিজ অনুভূতির উপর নির্ভর করিয়াই ঘটিয়! থাকে । এই "ভাবে 
অনুভূতির উপর নির্ভর করত জগদ্ভ্রমকে যদি সত্য বল! যায়, তাহা হইলে 
পরমার্থ সত্য আত্মাকেও অসত্য বলা যুক্তিধিরুদ্ধ নহে। যাবতীয় দৃশ্টপ্রপঞ্চের 
বিপয্বূপ মোক্ষ বন্ধদশায় ঘটে ন।। মোক্ষ না ঘটিলেও আবার আত্মপ্রত্যয় 
ম্বপর হব ন|। যদি মোক্ষ ঘটে, তথাপি প্র্ঠীতিকর্ত। জীবের অভাব বশতং 
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কি বথঃ কি মোশন কোন সময়েই আত্মাগভব হইয়া উঠে শ।। এহ মমএ 

কারণগাহায্যে যাহ! পরম সতা বস্থ) তাহাকে শুগ্ঠ বলিষ্া নিরূপণ করা? 
মুক্তিপিদ্ধ। এইরূপে স্ব স্ব অনুভুতির অগ্রগুণে যদি সত্যাসত্য নির্ণয় কর! 
যাত্রঃ তাহা হইলে কোন অন্ঞরদায়ের মতই মিথ] হইতে পারে ন1। ১-৬। 

কাপিল দর্শনের মতে এইরূপ দেখ। যায় যেঃ ত্রিগুণের 
সাম্যাবস্থারূপ প্ররুতি হইতে মহৎ) মহৎ হইতে অহগ্ষার ইত্যার্দিক্রমে এই 

স্থখঃখসম্কুল জগতের আবির্ভাব। চৈতগ্তময় পুরুষ সাক্ষিম্বরূপ ; তীহার 
কততত্ব কিউই নাই। এই মতও সাংখ্যকর্তী। খষিবর কপিলের অনুভুন্ 

অন্থসারে সত্য হইতে পারে । বেদান্তীর| বলেন, এ জগত ভ্রঙ্গেরই বিবর্তমা। 
ঈদুশ মতও তাহাদের অনুভবে সত) । কারণ, কাঁরণপর্য্যালোচনা কৰিছে 
বেদ।স্তীদিগের এরূপ অনুভব বুক্তিযুক্ত হইয়া দীড়ার়। সম্প্রদায়ভেদে 

এইরূপ মত দুষ্ট হয় খে, এ জগং পরমাণুসমদ্ছি ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে! 
এইরূপ মতবাদীদিগের অনুভবে উক্ত কল্পনাও সতা বলিতে হুইবে। দৃষ্ট 
সষ্টিবাদিগণের কল্পান। এই যে, এ জগৎ যেমন দুষ্ট হইতেছে, ইঠ। তদ্ধপই; 
ইহা ন। সৎ) ন। অসৎ ইত্যাদি । এইরূপ মতবাদিগণের অনুভব অন্ুসাবে 

উক্ত কর্পনাও সতা বল। যাতধ। চার্বাকগণ বলেনঃ_বাহিরে এই থে 

ক্ষিত্যাদি ভূতচতুষ্টঘ় দৃষ্ট হয এই সমস্ত ভিন আর কিছুই'নাই । এই মত 
অসত) নহে। কারণ, উক্ত মতবাদ্িগণ নিজদেহাভ্যন্তরে ইন্দ্রিরাতিরিক্ 
অগ্চ কেন বস্তই অন্জভব করেন ন।। খাহারা সব্বক্ষণ “বস্তপরল্পরার 

পরিবর্তন দর্শন করেন, দেখিয়। বলেনঃ সকলই ক্ষণিক _ক্ষণবিনশ্বর, 

তাহাদের মতও অলীক নহে। কারণ সেই পরমপদ সব্বশক্তনমন্িতঃ 

তাহাতে সকলই সম্তবে | ৭-৯। অর্হতগণের মত এই যে, ঘটটাবরুদ্ধ চটক পাখী 

যেরূপ ঘটের মুখাবরণ খলিয়। দ্রিলে বাঁহিরে উড়িয়া! চলিপা যায়ঃ তদ 

দেহান্তরালে পরিচ্ছন্ন জীব কর্মীবরণের উন্মোচনে পরলোক লাভ করে। 

এইরূপ মতকল্পনাও অসত্য ন। হইতে পারে । আর ্লেচ্ছযবনাদিগণ থে 

কল্পন! করে, এই দেহাকার জীব ঈশ্বর ক্তুক উৎপাদিত, মরণান্তে শ্রী জীববে 
ষে ভূগর্ভে প্রোথিত কর! হয়, তৎস্থলেই অবস্থান করেঃ পরে ঈশ্বর স্বেচ্ছাবপে 
উহাকে মোচন॥ উচ্ছেদন, স্বর্গে প্রেরণ ব| নিরয়ে নিক্ষেপ করেনঃ ঈদশ 
কল্পনাও উহাদের অনুনভতববশে অলীক নহে। জন্ম, মৃত্যুঃ অমুতঃ+ বি্ষি 

প্রসূতি পদার্থপরম্পর। পরস্পর বিরুদ্ধ ও বিভিন্ন সমযুঞ্জাত হইলেও সব্ত্র 

সমদৃষ্টিসম্পন একমাত্র সভ্যপদার্থদশী তব্বজ্ঞগণের সকাশে যে নিরস্তর সত্য 
সান প্রত্যন্র হয়ঃ সে প্রত্যয়ও অলীক নহে। কারণ, ব্রহ্মই সর্বশক্তিময় ও 
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"প্বমঘ়ু। এই নিখিল প্রঙ্গাও স্বভাব হইতেই সঞ্জাত এবং স্বভাব হইতেই 

[পগম্ব প্রাপ্ত; ইহার উৎপত্তি-নাশের কর্তা অন্ত কেহই নাই। এইপ্রকার 
মহনিদেশক স্বভাববাদী চাব্বাকগণের মতও ঘুক্তিবিরুদ্ধ নহে। ঘট-পটাদির 

,চেতন কর্তা আছে, ইহ। নিশ্চিত, কিন্তু সর্ববপ্ধর তো কৈ কন্তা দুষ্ট হয় 
ন!। ১১২ । আরও দেখ? অপাময়িক বর্ষণ, কষকের সহায়তা ব্যতীত 

এ,ম্সত্রে শস্তোৎপত্তি প্রভৃতি কার্যেরও কতৃপুরুষ অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না' 

যাহাদের মতে ক্ষিত্যাদি অখিল কার্ষ্যের করপুরুষ এক, তাহাদের মতও 

ধক বল! বায় ন।; কারণ। তাহারাও তে! তাহাদের স্ব স্ব মতের সত্যতা 

বাধ করত সব্বকতু। ঈখরেরই আরাধন। করে এবং সে অখপাধনায় নিজ 

'“€. বাঞ্ষিতসিদ্ধিও করিয়া থাকে । আস্তিকগণ কি ইহলোক) কি পরলোক; 

'ইই মানেন এই হেতু পরণোকের স্ুথকামনায় তাহার যে তীর্ঘ-স্সানাদি 

'»যার অনুষ্ঠান করেন, তাহ।ও অফণপ্রদ বঙ্গ। যাঁর ন।। কাজেই তাহাদের 

5৫শ ভাবনাও অলীক নহে । বৌদ্বগণ বলেন, সমস্তই শন্ঠ। এই শন্যবাদী 
৮? মিথ্যা। বল। যান ন।; কারণ, দেখিয়। শুনিয়। ৰিবেচন। সহকারে 
ক কিছুই উপলব্ধ হয নাই বদিধাই তবোপ্গগণ সমন্তই শুন্য বলিয়া অভিহিত 

ক'বয়াছেন ১৩-১৫। এই মতের প্রকুষ্ট সুক্তি এই খে চিদ্বপ্ত কল্সরৃ্গ ব। 
স্তামণির সদূশঃ উঠার যাহ। বাঞ্চিত হয়ঃ তাহাই আশু সম্পাদন করিতে 

“মণ হুয়া থাকে । অথচ স্বয়ং যে আকাশময়ী, সেই আকাশময়ী হইঘ্বাই 
পরাজমান থাকে । কোন কোন মতে দেখা যায় ম? এ জগত না শুন্য 

অশ্ন্ঠ । এই মতও অলীক হওয়া সন্ভব নহে। কারণ, ব্রঙ্গ সব্ববশক্তি- 
সম্প্ঃ তাহার মায়া পরমান্থুত ও অনাখোর | সেই মায়াশক্তি শূন্যও নহে 

এব অশুন্তও নহে। বস্থতঃ ব্রঙ্গ সব্বশক্তিশালী ; তাহার বিচি মায়াবলে 
মূ যেক্ূপ অন্ুতবের উপর নিভঘ করিয়া! কার্্য করে, তাহা হইতেই তাহার 
গণল।ভ ঘটে । কিন্কু কথ। এই মেঃ এপ্রকার কার্যের চেগ্কায় থাকিয়। 

৮৩1 নিবন্ধন তাহা হইতে যেন বিরতি না ঘটে; ষ্টার বিরতি খটিলে 
কাধ।ফল অনিশ্চিত হইয়। দাড়ায় । ১৬-১৭। ফল কথ এই যে, যাবৎ আত্মজ্ঞান 

চা"ভ ন। হয়, তাবৎকাল উল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন মৃত সত্য বলিয়। স্বীকার কর! 

যত পারে; কিন্ত আত্মজ্ঞান সমুন্দীপ্ত হইলে আত্মাকে সত্য বলিয়! 
ধারণ। হইবে ; আর সমস্তই অলীক হইয়। যাইবে । কিন্তু যে সে লোকে 

একট! সিদ্ধান্ত £স্থির করিয়া বপিবে আর (সই সিদ্ধান্তান্ুসারে কার্যে প্রবৃত্ত 
বে, ঈদুশী প্রবৃত্তি নিশ্চঘই শ্রেয়ক্করী নহে! বাহার! প্রশস্তবুদ্ধি ধারণ 

+বেন। সদমদ বিবেকবতী মতি যাঁহাদের বিদ্যমান তাঁদৃশ মনীনীরা অল্ 
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পগ্ডিতগণের সঙ্গে বিচারালোচন| করিয়! যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন, সেই 

সিদ্ধান্তই গ্রাহ্হ এবং তদনুসারে জার্ধ্য করাই বিহিত। ফিনি সম্যক্প্রকারে 
শাস্াধ্যয়ন ক্রিয়ছেন এবং শাঙ্বিৎ হইয়া সদাচারে নিষ্ঠাবান আছেন, 
তাঁহাকেই প্রকৃত পণ্ডিত বলিয্না অভিহিত করা হয় এবং তাদৃশ বিজ্ঞের আশ্রম 
গ্রহণ করাই সঙ্গত । ১৮-২০। শান্ত্ার্থ লইয়া! যাহারা তর্ক-বিতর্ক করেঃ অগচ 

শান্সের মন্শবোধ যাহাদের নাই, তাহাদিগকে শাঙ্্মন্ বুঝাইয়া দিয়া থে 

ব্যক্তি তাহাদের আনন্দবিধান করেন এবং নিজেও কখন শাস্ত্বহিভূতি কারা 
করেন ন।, তিনিই প্ররুত পণ্ডিতাগ্রণী, তাদুশ পর্ডিতের সংসর্গে অবস্থিতি করাই 

বিধেঘধ ৷ ২১। জল যেরূপ নিম্ম।ভিমুখেই প্রধাবিত হয়ঃ সকল জীবই তদ্রূপ 
নিজ নিজ ইষ্ট বিষয়ের দিকে আকুষ্ট হইয়া থাকে । বস্ততঃ জীবকুল নানা 

পথেই ধাবিত হয়ঃ আর নিজ নিজ রুচি ও সিদ্ধান্ত অনুসারে তত্তৎপণকে 

হিতকর ও সত্য বঝলিয়। নিশ্ত্ব করে । উল্লিখিত নান পথের মধ্যে ষে পথ 

অনুসরণ করিলে পরমপুরুষার্থপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা বিদিত হইবার জন্য 
সংশান্ত্র ও সদ্গুরুর আশ্রঘ গ্রহণ করা উচিত । অহো ! এই জনসমূহ সংসার- 

সাগরের তরঙ্গ-হিল্লোলে ভাসিযা ভাসিয়া তৃণাগ্রলগ্ বারিবিন্বুবৎ অলক্ষ্যে দিন- 

যাপন করিতেছে । ২১-২০ 

শ্বীরাম কহিলেন, প্রভে।! আপনি পণ্ডিতের লক্ষণ যাহা বণন 

করিলেন, তাদৃশ পণ্ডিত তো অধুন| ছুপ্রাপ্য। এখন সকলেরই ভোগপিপাস! 
বলবতী হইন্বাছে। সেই পিপাসা ব্রঙ্গাকাশের জগদাকার-বৃক্ষে শাখা 

প্রশাখ! বিস্তার করত লতার স্টায় ব্বদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, পুর্ববাপর বিবেচনা 

করত সারাসারের পার্থক্য বোধ করিয়া প্রকৃত পদার্থ বুঝিয়া লইতে 
সমর্থ, ঈদৃশ ব্যক্তি এখন কেহ বিদ্যমান আছেন কি? ১৪ 

বশিষ্ঠ বলিলেন”_হে রবুশ্রেষ্ঠ! আমি যেরূপ পণ্ডিতের কথা বলিলাম। 
তাদৃশ পগ্ডিত যে অধুন] দুশ্রাপ্যঃ তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে তাদ্শ 

পগ্ডিত একেবারেই যে ছুশ্রাপ্য, এমন কথ। অবশ্য স্বীকার্ধয নহে। দেব, 
মনুষ্য ও গন্ধবরবাদির মধ্যে ছুই এক ব্যক্তি আছেন, ধাহাদিগকে অনায়াসে 

এঁ প্রকার সংজ্ঞা প্রদ্দান করা যাইতে পারে। ভাস্করতুল্য তেন্জস্বী তাদণ 
ছুই এক জন মহাপুরুষ বিস্ধমান আছেন বলিয়াই এখনও দিন প্রকাশিত 
হুইতেছে। তদ্ব্তীত অপর জনসাধারণ সকলেই মোহ-সমুদ্রে তৃণপুঞ্জবং 

ভালিঘ়্া বেড়াইতেছে। ২৫-২৬। দেধাদি যত জাতি বিগ্কমান আছে, সকলের 
মধ্যেই মোহমন্ন মুঢ়ের সংখ্য। সমধিক। অধিক কি, স্ুরবুন্দের মধেোও 

এরূপ সকপ অজ্ঞ দৃষ্ট হয় যে, ষাহাদের আত্মজ্ঞান বিন্দুমাত্রই নাই। গিরিগ্িত 
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£ক্পমুহ যেমন দাবাগ্িতে প্রজ্বলিত হয়, তদ্রপ শ্রী সমস্ত অজ্ঞ কেবল 
.গগাগ্রিতেই উদ্দীপ্ত হইতেছে। ঈদৃশ বহু অজ্ঞ দৈত্যগণের মধ্যেও 

'বরল নহেঃ যাহাদের কাগাকাগুবোধের সম্পূর্ণ অভাব। তাহারা যার- 

প্র-নাই উদ্ধত ঘোর অত্যাচারী; আরণ্য হস্তীর হ্টায় এ জগতে ঘোর 

ন্ত্যাচার করিবার জন্যই যেন তাহারা আবিভূতি হইয়াছে। স্ুুরবৃন্দ 
গহাদের সংহারপাধানেই সতত বযত্রবান্। ২৭-২৮। গন্ধর্ব-বৃন্দের মধ্যেও বহু 

এজ্জ বিদ্কমান | বিবেকের বিন্দুমাত্রও তাহাদের নাই। তাহারা হরিণবূনোর 

াঘ্ব কেবল সঙ্গীতরসে উন্মন্ত হইয়াই পরিভ্রমণ করে । বিগ্যাধরেরা বিৰেচন। 
করেনঃ স্তাহার। বিগ্ভার আধার। দেই অহঙ্কারেই তাহারা মত্মজ্ঞানশৃন্ট ; 

শাই তত্ববিদ্ভার অনুশীলনে তাহাদের আদর নাই, কেবলমাত্র ভোগবিষ্ভাতেই 

হাহারা অভিরত | যক্ষেরা অজ্ঞতীপুর্ণ ; তাহারা অত্যাচারপরায়ণ হইয়া 
চিরদিনই ভূমগ্ডল ক্ষত্ধ করে এবং আপনার! চিরকালই অক্ষত থাকিবে বলিয়া 
মনে করে। যে সমস্ত বালক? বৃদ্ধ বা আতুর লোক সহাযহীন, তাহাদের 
পরেই এ সমস্ত ষক্ষের আধিপত্য । হে রাম! সিংহ যেরূপ মদমত্ত হস্তীর 
বিনাশনাধন করে, তদ্দপ তুমিও প্রভূত উদ্ধত নিশাচরের সংহারসাধন 
করিষাছ এবং ইহার পরেও অসংখ্য রাক্ষসের বধবিধান করিবে | ২৯৩২ । অগ্মি- 
মধ্যে নিক্ষিপ্ত ত্বৃতাহুতি যেরূপ বহ্নিশিখায় দগ্ধ হয়ঃ তদ্রুপ পিশাচেরা কেবল 

গাণি-ভক্ষণ-ভাবনাতেই দগ্ধ হইয়া থাকে । পিশাচেরা বড়ই নির্বোধ জীব ; 

গাহাদের বিবেক-লাভের আশী। কিছুতেই নাই । নাগৰৃন্দ মৃণালনালবৎ ভুগর্ভেই 
'গ্রাথিত থাকে এবং তরুমূলবৎ জড় বিষৃঢ়ভাবেই তাহাদের কালযাপন হয়। 

দর ক্ষুদ্র কীটসকল গর্তমপ্যেই অবস্থিতি করে তাহাদের ন্যায় গর্ভই যাহাদের 
আশ্রয়স্থল, সেই সমস্ত অসুরজাতির বিবেকপ্রাপ্তির কথাই তো উখিত হইতে 

পারে না। মর্ত্যে মানবজাতির বাঁস, তাহাদের কথা আর কি বলিব? তাহার। 

তো৷ পিপীলিকা শ্রেণীবৎ যৎসামান্ত ভোজননির্বাহের জন্যই দিবানিশি ঘুরিয়া 

বেড়ায় । ৩৩-৩৬। এই ভাবেই অখিল জীবজাতিই দুরাশায় সমুদ্দীপ্ত হইয়! উন্মস্তবৎ 
১তুর্দিকে ছুটাছুটি করে । এইভাবেই তাহাদের দিন অতিবাহিত হয় । যে ব্যক্তি 

খগাধ জলে ডুবিয়াছেঃ তাহার শরীরে যেরূপ ধুণিষ্পর্শ হয় না, তদ্দপ বিমল 

বেক প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তিকেই স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। কৃষকেরা শূর্প 

ৰ'র। বাতাস দিলে অসার ধান্যনকল যেরূপ ধান্ঠাধার হইতে দূরীভূত হয়ঃ তদ্রপ 

জীবকুল দেহাত্মাভিমানরূপ বাযু দ্বার! পরিচালিত হইয়া! অক্রোধ, অহিংসা প্রভৃতি 
শি্ষম-নিবহ পরিহার করত ক্রোধ-হিংসাদি শক্রবর্গের বশীভূত হইয়া 
কে । ৩৭-৩৯ 
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যে সমস্ত তাঞ্জিক ষোগিনী আছে, তাহার! সুরা, শোণিত ও মাংসাদিরূ্প 

কর্দিমলিপ্ত দুর্দ্ধ-পুরিত পন্থলে পড়িত্না অপবিত্র পিশাচবৎ জীবন কাটাই 
থাকে ৷ তাহাদেরই বা কিরূপে বিবেকবিকাশ হইবে? স্ুরবৃন্দমধ্যে হর, হরি, 

ইন্, চন্দ্র কুবেরঃ বরুণ, যমঃ কুর্য্য, বৃহস্পতি? শুক্র ও অগ্নি প্রযুখ অমরবৃন্দ, দগ্ষ- 

কশ্তপাি প্রজাপতিসমুহ, নারদ ও সনক-সনন্দনাদি খধিবৃন্দঃ স্কন্দাপি 
দেবকুমারকুলঃ হিরণ্যাক্ষঃ বলিঃ প্রহলাদ? ময়; বৃত্রঃ অন্ধক+ নমুচিঃ কে শিপুক্র '€ 

মুর প্রভৃতি দৈত্যবৃন্দ ; বিভীষণ, ইন্ত্রজিৎ ও প্রহস্তাদি রাক্ষসকুল এবং) শেব, 

তক্ষক; কর্কোটক ও মহাপস্নাদি নাগবুন্দঃ এই সমস্ত সুর ও স্থরেতরগণই 
বিশিষ্ট বিবেকসম্পনন জীবনুক্তম্বভাব | ব্রহ্ম, বিষু ও ইন্ত্রধামে এ প্রকার আর? 

অনেক জীবনুক্ত মহাত্মা বিরাজ করিয়া থাকেন । হে রবুশ্রেষ্ঠ! সিদ্ধ ও 

সাধ্যলোকে, অধিক কিঃ নরলোকেও আরও দুই চারি জন খ্যাতনাম! জীবন্মু 

বুপতিঃ ব্রাহ্মণ এবং খধি যে না আছেনঃ এমন নহে; তবে তাদৃশ ব্যণতিৎ 
কদাচিৎ দেখ দিয়। থাকে | ৪০-৪৬ 

হেরামচন্ত্র ! এ ব্রহ্গাণ্ডের সর্ধত্রই প্রভূত জীবের বাস? কিন্তু তন্মণো 
তত্বজ্ঞানসম্পন্ন জীব একান্ত বিরল । দেখ; ফল-পল্পবসমন্বিত বৃক্ষ অসংখ্য আছে; 

কিন্তু কল্পতরুর সংখ্যা ষার-পর-নাই অল্প । ৪৭ 
সপ্তনবতিতম সর্গ সমাপ্ত 

অষনবতিতম সর্গ 

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! যাহাদের বিবেকের আবির্ভাব হয় এবং সে 

বিবেকবলে সংলারে বিরক্ত হুইয়৷ ধাহারা! পরমপদে বিশ্রাম গ্রহণ করেন; 
লোতমোহাদি রিপুকুল তাহাদের ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ১। তাহারা কিছুতেই রুষ্ট ৭ 
কিছুতেই হৃষ্ট হন না, কোন বিষয়ে আসক্ত হন না, কোনরূপ ভোগ্য পদ্াােব 
সঞ্চয়ে ব্যগ্রতা প্রদর্শন করেন না, কোন কিছু হইতে ভীত হন না, কাহাকেও 
উদ্বিগ্ন করেন ন1।, নান্তিক্যবুদ্ধি লইয়া কোন অবৈধ কার্য্যেরও অনুষ্ঠান করেন 

না? আর আন্তিক্যবুদ্ধিতে কোন অতিকব্লেশকর কর্মেও সংলিপ্ত হন না। তাদশ 

ংসারবিরাগী ব্যক্তি নিরন্তর উদ্দাসীনভাবেই অধিষ্ঠিত থাকেন । তাহাদের 
ব্যবহার বড়ই মাধূর্য্ময়। তাহারণ দকলের সঙ্গেই কোমল ও মধুরভাে 
আলাপ ও ব্যবহার করিয়। থাকেন । ২-৩। তাদশ মহাত্মগণের সংসর্গ শশধর' 

কিরণবৎ দ্সিপ্ধ ও আননাকর। সেরূপ সংসর্গে অন্তরে বড়ই আনন্দোদয় হয় 
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. হাদের সংদর্ণলাভ হইলে কোনরূপ উদ্বেগেরই সম্ভাবন। থাকে না। কোন 
কার্যে কো'নপ্রকার সংশয় সমুদিত হইলে স্চতুর বন্ধুর স্ায় তাহার! ক্ষণ- 
মধ্যেই কর্তব্যাবধারণ করিয়া দেন। তীাহার। বাহিরে সর্ধবিধ লোৌকব্যবহার 

গ।লন করেন, কিন্তু অন্তরে নিমুতই শীতশান্তভাবে বিরাজমান থাকেন । ৪-৫। 

হাদৃশ মহাপুরুষগণ শাসন্ধার্থাবিচক্ষণ, শান্্রসের আম্বাদ-লোলুপঃ পূর্বাপর-লোক- 

নু্রান্তজ্ঞ) হেয়পাদেধ পদার্থসন্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং যথাপ্রাপ্ত কর্্মকারী । তাহার 

প্রেন্গাবশে কোন একট। কার্য করিয়! বসেন ন।; অশান্ত্ীয় কার্যেও তাহাদের 

গরৃত্তি নাই। তাহার! অতিমাত্র সদাচার-নিরত এবং নিরস্তর আনন্দোৎ 

দুল ।৬-৭। প্রন্ুটত পদ্ম যেরূপ সৌরভ ও রসদানে ত্রমরের অভিনন্দন করে, 
হ্হারাও তদ্রুপ সমাগত ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়] জ্ঞান, আশ্রয় ও অননদান করিয়া 

রিতুষ্ট করিয়া থাকেন । তাহাদের গুণ-মহিমায় সকল ব্যক্তিই বাধ্য হইয়া পড়ে; 
'কলেরই সন্তাপ তাহার। দূর করেন । শীতল স্থানের ন্যায় তাহারা স্সি্ধতা- 
ময়) ৮-৯। ছুূর্ভিক্ষঃ মহামারী ইত্যাদি বিপদ, রাষ্ট্রবিপ্লব, দেশবিপ্লীৰ এ সমস্তই 

তাহার! বর্যাকালের জলধরের হ্ঠায় তপোবলেই দূরীভূত করেন । তাহাদের দ্বার। 
চুকম্পও প্রশান্ত হয়! যায় তাহারা বিপৎকালে লৌকদিগকে সমুৎসাহিত করেন, 
এবং সম্পদের সময় সুখী করিয়! থাকেন । তাদৃশ মহানুভ ববৃন্দ চন্দ্রমগুলবৎ সু 

৭1 পতিগত প্রাণ। কামিনীয় ন্যায় প্রেম-মাধুর্যযাদি-গুণে বিভূষিত। তাদৃশ 
স!ধু ব্যক্তিরা বসন্তখতুবৎ যশঃপুষ্পে চতুদ্দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া! তুলেন? 

পুংস্কোকিলবৎ মধুরালাপ করেনঃ এবং ভাবী সৎফললাভের হেতু হয়! 
৭7কন | ১০-১১ 

লোকচিত্বরূপ মহানাগরকে নিরুদ্ধ করিতে উক্ত মহানুভবগণই সমর্থ । এ 
ম£াসমুদ্র মোহরূপ জলজন্তর আধার, ছুঃখরূপ আবর্ত ও তরঙ্গসঙ্কুল এবং রোষরূপ 

মীরহিল্লোলে উদ্বেগময় | বুদ্ধিত্রংশ হইলে কিংবা! বিষম সক্ষট ও দারুণ ভুর্কিপত্তি 

“টিলে তাদশ সাধু ব্যক্তিরাই একমাত্র গতি । সংসারপথে পর্য্যটন পুর্ববক যে 
মস্ত জীব পরিশ্রান্ত হইয়াছে, তাহার] বিশ্রামলাভের জন্ট উল্লিখিত লক্ষণ দ্বারা 

তাদশ সাধু ব্যক্তিকে চিনিয়৷ লইয়া তাহারই আশ্রষে অধিষ্ঠিত থাকিবে । কেন 
ন') তাদৃশ সাধুসঙ্গ ভিন্ন ভবসমুদ্র হইতে উদ্ধার পাইবার আর উপায় নাই। 
যাহ! ঘটিবার ঘটবে, সে জন্ত আর বিচার করিবার আবশ্তকতা নাই, এইরূপ 
ধারণ করিয়া বিবরগত কীটবৎ অনবহিতভাবে অবস্থান কর কদাচ যুক্তিযুক্ত 
নহে । সাধু ব্যক্তির যে সকল সদ্গুণের কথ] রলিলাম, তন্মধ্যে একটি গুণও ধাহাতে 
থাকে, সর্বকর্ম বিসর্জন পূর্বক ত্াহারই আশ্রকবগ্রহণ কর্তব্য । ১২-১৮। 
মপ্পূর্ণ গুণ নাই বলিয়া সাধুর প্রতি হতাদর হওয়া সমীচীন নহে। ৰাল্য 
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হইতেই যাহাতে দোষ-গুণবিচারের শক্তি জন্মে, তজ্ঞন্ত সম্ভবমত শান্্রানুশী। নও 
সাধুসঙ্গ ঘর! বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষণ কর। কর্তব্য। কিঞ্চিন্মাত্র দোষ থাকিলে" 
তৎগ্রাতি উপেক্ষ। করিয়া নিয়ত সাধুসেবা কর! কর্তব্য। ঘোর বিষয়াসক্ত ও 
মোহ্গ্রস্ত পরিজনবৃন্দের সঙ্গত্যাগ শনৈঃ শনৈঃ করাই উচিত। কারণ, তা 
মোহাপন্ন ব্যক্তির সংসর্ণবশে রমণীর পদার্থও অরমণীয় হইয়া দাড়ায় ; যাহ. 
স্থায়ী বস্তুঃ তাহাও অস্থায়ী বলিয়া! উপলব্ধ হয় এবং সাধুও অসাধু হইয়া পড়েন, 
এ কথ। কল্পিত নহে; ইই। আমি বহবার প্রত্যক্ষও করিয়াছি । কজেই অপাধৃব 
ংসর্গ পরিহার করিবে ; তাদৃশ সংসর্গে সকলেরই অনর্থ ঘটিতে পারে । ১৯-২১. 

দেশ ও কালপ্রভাবে তাদৃশ অসাধুসংসর্গে বিষম বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা, 
ন্ুতরাং সকল কর্ম বির্জন করত কেবল সাধুসঙ্গে থাকাই কর্তৃব্য। তা?শ 
সংসর্থে বিন্দুমাত্র অনিষ্টাশঙ্ক। নাই । অধিকন্ত তাহাতে ইহ-পরকালেরই কল্যাণ- 
সাধন হইয়। থাঁকে। সাধুসংসর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া কোনমতেই বিধেঝ 
নহে, বিনীতভাবে সাধুর সেব। করাই কর্তৃব্য। যাহার। সাধুগণের নিক? 
গমন করে; শম-দমাদি কুন্গমপরাগে তাহাদের অঙ্গ বিমগ্ডিত হয় । ফল কথ!) 
সাধুর যে সমস্ত গুণ বিদ্যমান, তাহার সংসর্গফলে তৎসমন্ত অনারাসেই প্রাণ 
হওয়। যায় । ২৩ ১৪ 

অষ্টনবতিতম সর্গ সমাপ্ত । 

নবনবতিতম সর্গ 

শ্রীরাম কহিলেন,_ভগবন্! অধূনা আর একট! বিষয় আমার জিজ্ঞ্ 

আছে । আমরা মানব, আমাদের এ্ুহিক পারলৌকিক ছুঃখ ষাহাতে বিন 

পায়ঃ তাদৃশ উপায় অনেক আছে। সংশান্ত, সৎসংসর্গ, মন্ত্র, ওষধিঃ তপস্ত। ও 

তীর্থাত্রা এ সমন্তই সেই উপায়মধ্যে গণনীয় £ কিন্তু কীটপতঙ্গাদি ষে তির্ধ্যক ও 

স্বাবরজাতি বিদ্যমান, তাহাদের ছুঃখ কি উপায়ে নষ্ট হইতে পাঁরে ? আর ঢঃথ 

দূরীভূত ন]! হইলেই বা তাহার! জীবনধারণ করে কিরূপে? এই সমস্ত মং 

সমীপে প্রকাশ করিয়া বলুন । ১-২ 
বশিষ্ঠ বলিলেন,__এ চরাচর-জগতে যত প্রাণী আছেঃ সকলেই নিজ নিজ 

ভোগোচিত সুখে তৃপ্ত হইয়া অধিষ্ঠিত আছে। আমাদের ন্ায় অধুপরিমিত 

সামান্ঠ কীট-পতঙ্গাদিরও ভোগবাসন। আছে সন্দেহ নাই । আমাদের যে ভোগ 

বাসন, তাহাতে আমাদের আস্থ। অতি অল্প। এই জন্য পরমার্থলাভে আমাদের 

বিশ্বঘটনা ও সামান্যমাত্র। কীট-পতঙ্গাদির ভোগবাসন। অত্যন্তঃসেই জন্য তাহাদের 
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* হমার্থসাধনায় অশেষ বিদ্ব বিগ্কমান। আপন অধিকারনির্বাহের জন্য বিরাট- 

দান হুরণ্যগর্ভেরও যেরূপ স্বীয় ভোগে প্রবৃত্তি জন্মে, তদ্রুপ কেশাগ্রবৎ সুক্মমদেহ 
1টাদিরাও নিজ নিব ভোগে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । কেশমুলের ছিদ্রবৎ অতি 
পত্র স্থানেও তাহার! নিজ নিজ ভোগবাসন। চরিতার্থ করিতে উদ্যুক্ত রহিয়াছে । 

“খন বুঝিয়া দেখ, অহঙ্কারের কতই মাহাত্ম্য | ৩-৫1। আরও দেখ, নিরাধার 

“গ্যমার্গে কত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট উৎপন্ন হইতেছে, মরিতেছে এবং 

»হাবশিষ্টগণ এ শুগ্ঠমার্গেই অবস্থিতি করিতেছে । নিরন্তরই তাহাদের স্থ স্ব 
.ভাগসিদ্ধির প্রয়াস । ক্ষণেকের জন্যও তাহাদের সে প্রয়াসের বিরাম নাই। 

সামান্য পিপীলিকার দিকে নেত্রপাত করিলেই দেখিবে, _তাহারা নিজ নিজ 

আত্মীয়গণের সঙ্গে সামান্ত আহারের কারণ কিরূপ ব্যতিবাস্ত হইয়' 
গড়ে। তাহ। দেখিয়া মনে হয় ন। কি যে, তাহাদের বাঁঞ্চিতসিদ্ধির সময়- 

সষ্কুলান আমাদের দিবসব্যাপী সময়েও ঘটে ন1? বস্তৃত এ প্রকার কর্ে 

'মাদ্দের একটি দিবস তাহাদের একটি ক্ষণের ন্যায় অনুমিত হয় ।৬-৭ 

তিমি-নামে এক প্রকার ক্ষুদ্র কীট আছে ; তাহার প্রমাণ একটা ত্রসরেণুর 
এল্য। কিন্তু দেখিতে পাওয়ু। যা, তাহার। দ্রুতগতিতে গরুড়বৎ শন্যপথে 

ছুটাছুটি করিয়া ভ্রমণ করে । কেন ভ্রমণ করে? ভোগনাসনার পরিতৃপ্তিই 
উহ্নাদের এরূপ ছুটাছুটির উদ্দেশ্ত, ইহ! কি বলিতে পারি না? ৮। এই আমার 
ঘর, এই আমার পুঞ্রপরিবারঃ এই ভাবে “আমার আমার+ করিয়া জগদ্বাসী 

'লাঁকের। যেরূপ দিনাতিপাত করেঃ সামান্য কৃমিকীটের কথ! চিন্তা করিয়া 

'দখ, তাহারাও তদ্রপ করিয়া কাল কাটাইয়াী থাকে । এরূপ অসংখ্য ক্ষুদ্র 

গদ্র কীট আছেঃ তাহারা ক্ষতস্তানোপরি জন্মগ্রহণ করে। আমাদের ন্যায় 

তাহারাও দেশ-কালাদির অনুসরণ করে ; “এই আমার বসতিস্থল'* এই স্থানে 
শামি এতটুকু কাল আছি, এই সময় ইহা আহার করিতেছি, এইরূপ জ্ঞানে 
কার্ষ্যে ব্যস্ত হয়ঃ এইভাবে তাহার! স্ব স্ব জীবন অতিবাহিত করে | ৯-১০ 

স্থাবর পদার্থ বৃক্ষাদিরও কিয়ৎপরিমাণ বোধ ও জীবনীশক্তি আছে। 

'াষাণাদি অচেতন পদার্থ, তাহাদের বোধশক্তি একেবারেই নাই। কৃমি- 
কীটাদি জীবকুল মানুষের স্ঠায় স্ব স্ব কার্য্যসাধনে ব্যাপৃূত আছে। তাহারাও 

মানবগণের ন্তায় স্বপ্লাবস্থায় ও জাগরদশায় উপনীত হয়। স্বপ্নে তাহারা নিশ্চেষ্ট- 

বে থাকে এবং জাগ্রদবস্থায় কার্য করে। দেহ নষ্ট হইলে আমর যেমন 
খ বোধ করি, তাহারাঁও শরীরস্থিতিকাল যাবৎই তদ্রপ সখ ভোগ করে; 
'দহছনাশে তাহাদেরও ছুঃখ-বোধ হয় 1১১-১২। কোন ব্যক্তি দ্বীপাস্তরে নির্বাসিত 

£ইলে সেখানে ষাইয়। সে যেরূপ সবিশ্ময়ে অথচ ওদাস্ত সহকারে তত্রত্য নিখিল 
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বন্ত দেখেঃ ভন্বে ভয়ে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে থাকে, ষাঁবৎ তত্রত্য কাহার: 

সহিত ন| পরিচয় হয়ঃ তাবৎ কিছুই নিজস্ব করিয়া! গ্রহণে সমর্থ হয় ন?) 
তদ্রুপ পণ্ডঃ পক্ষী. প্রভৃতি তির্ধ্যগজাতিরা'ও অন্মদীয় ভোগ্য বস্তগুলি এরূপ 
দর্শন করিতে থাকে । সংসারে আমরা যেরূপ সুখ-দুঃখ ছুইই উপভোগ 

করি, তির্য্যগজাতিরাও তদ্রুপ করিয়া থাকে । তবে আমরা মানবজাতি; 

আমাদের হিতাহিত-বিবেচনার শক্তি আছে, কিন্তু উহার! তমঃপ্রধান তিধ।'। 

জাতি, উহাদের সে শক্তি নাই। কোন অপরিচিত দূরদেশে বিক্রীত ব্যক্তি 

যেরূপ স্বকীয় ছুরবস্থার বিষর কাহাকেও বুঝাইয়! বলিতে সমর্থ হয় না, তাহার 

অন্তরের ছুঃখ অন্তরেই থাকিয়া যায়ঃ তদ্রপ বলীবর্দাদি পশুরাও নাসারজ্জ- 
বন্ধনে কৃষকগণ কর্তক কঠোরভাবে আকৃষ্ট হইয়! তাহার প্রতিবিধান করিত 

পারে ন| বা কাহারও নিকট নি্গ ছুঃখ ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয় না। ১৩-১৫ 

আমর। কোমলত্বক় মনুষ্যঃ তাই নিদ্রাবস্থাতেও শীত, গ্রীষ্ম ও মশক-মং 

কুণাদির দংশনষাতন| আমাদের উপলব্ধ হয়। তরু-গুল্স-কীটাদিরও এ প্রকার 

হইয়া থাকে | দেখে বিপ্লব-বিপদ ঘটিলে আমর। যেমন পথ অপথ বিচার 
করি নাঃ কণ্টকসম্কুল বন হউক, খাত হউক বা উত্তপ্ত বালুপুর্ণ সঙ্কট-কঠোর 
স্থলই হউক কিছুই লক্ষ্য না করিয়। বিশুঙ্খলগ তিতে যে পথে আশু গমন কর! 
সম্ভব, সেই পথেই ছুটিতে থাকি, সর্প ও পশুপক্ষ্যার্দি সম্ঘন্ধেও এ এক কথা 
জানিবে। ভয়ত্রস্ত হইলে তাহারাও পথ অপথ বিচার না করিয়া উচ্ছ ৬০ 
গতিতে ছুটিতে থাকে । অরণ্যের বাস্ৃবিক্ষেপবিরহিত সামান্ কীট, আর 

স্বর্গের রাজা ইন্্-স্বরূপানন্দ ছুয়েরই সমান ; প্রভেদ কিছুই নাই | ১৬-১৭ 
আহার, নিদ্র! ও মৈথুন-ুখ বাহাত ইন্ত্রও যেরূপ ভোগ করেন, কীটবৃন্দ€ 

তদ্ধপ করিয়া থাকে । আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, আসক্তি ও দ্বেষজনিত 

সুখছুঃখ বা জরামৃত্যু ক্রেশ__এ সমস্ত সুরপতি ইন্দ্রেরও ষক্রপঃ সাধারণ কীট" 

জাতিরও তদ্রপই। শাস্ত্রনির্দিষ্ট পাপপুণ্য ব্রহ্মতত্ব ইত্যাদি এবং অতীত ও ভাবী 

ঘটনার জ্ঞান, এই সমস্ত ভিন্ন অপরাপরবিষষ্বক জ্ঞান-_ শৃগাল; সর্প, নকুল!দি 
জীব ও অন্য মনুষ্য সাধারণ সকলেরই তুল্য । ১৮-২০ | পাষাণাদি স্থাবর ভাব 

সুযুপ্তি-দশাবস্থ বৃক্ষের সত্তাও স্বীয় সত্তামাত্র অনুভব করে । হিমাচল ও স্ুুষের, 

প্রভৃতি তত্বজ্ঞ গিরিরাজি অখণ্ড চিদাকাশের অনুভৰ করিতে করিতেই সমাধি 
অধিষ্টিত। ২১। এইপ্রকার অনুশীলন করিলে বোধ হয় যে, বঙ্গাদি-দৃষ্টিতে 
এই জগত-কল্পনার অন্ুভবই হয় না ;.কারণ, খর বৃক্ষাদি ঘোরতর নিদ্রায় নিম? । 

তাহাদের বোধশক্তি কিছুমাত্রও নাই। পর্বতাদ্দি জীবজাতির অনুভবে এই 

জগৎ-কল্পনার প্রত্যয়ই হয় নী; কারণ, তাহার! শ্বকীয় সত্তামাত্র ভিন্ন অন্ত কিছুই 
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অশভব করিতে সমর্থ নহে। জঙ্গম জাতির মধ্যে অসংখ্য তত্বজ্ঞ বিস্তমান । 

₹'ঠাদের দৃষ্টিতে এই জগৎকল্পনার অনুভব হয় না ; কারণ, মাত্র চিদাকাশেরই 
৬হারা অনুভব করিতে থাকেন। কেবল কতিপদ্ধ জঙ্গম জীব আছে 

৬ চাদের দ্বারাই এই জগৎকল্পনার অনুভব হয়। কিন্তু তাহাতে জগৎসত্বা 

ঘযথ প্রমাণ কর অসম্ভব । এই সকল হইতে বুঝিতে হইবে, শৈলাদির সত্তা) 

রগণদির সত্তা বা জগৎসত্তা সমস্তই সেই একমাত্র অখণ্ড চিদাকাশ ভিন্ন 
ওর কিছুই নহে। ঘ্ৈতভাবের বিন্দৃমাত্রও ইহাতে দৃষ্ট হয় না। ২২-২৩ 

যাবৎ না নিক্তত্ব বিদিত হওয়া যায় তাবৎই জগৎ; কিন্তু যখন তাহা 

(ধাদত হওয়া যায়ঃ তখন আমি, তুমিঃ সত্তা, অসত্তাঃ কিছুরই আর পার্থক্য 
গ'কে না । একমাত্র সচ্চিদাকাশই অজ্ঞ জনসকাশে স্বপ্রবৎ জগদবৈচিত্র্যরূপে 
কল্পিত হইয়া থাকে | চিদাকাশের অবস্থাস্তর কিছুই নাই; উহা স্থষ্টির 

গারন্তেও যদ্রুপ ছিলঃ এখনও তদ্রপই আছে; আবার পরবর্তী কালেও এই 
একইরূপে থাকিবে ৷ ইহাতে আত্মত্বঃ পরত্বঃ জগত্ব, শুন/ত্ব, মৌনিত্বঃ মৌনত্ব। 
হার কিছুই নাই। তুমি যেরূপ আছ, তদ্রপই থাক । আমিও যেরূপ আছি, 
₹পই থাকি । কারণ» শান্ত পরমাকাশ ; তাহাতে স্ুখান্ুখ নাই । ২৪-২৮ 

স্বপ্নাবস্থায় ষে নগর পরিলক্ষিত হয়ঃ তাহাতে পরমাকাশত্ব ভিন্ন আর কি 
এ'ছে বল দেখি? পরিপৃষ্ট স্বপ্ননগর পরমাকাশই বুঝিবে, অজ্ঞানই প্ররূপ ত্রাস্তির 

এপাদক । পরমাকাঁশের ন্বরূপজ্ঞান হইলে আর এ ভ্রম বিদ্যমান থাকে 
ন1। ২৯-৩০ 1 এই জগত্স্বপ্রের স্বরূপজ্ঞান জন্মিলে যখন ইহার সত্যতা -সমুপলব্ধি 
বি“্রিত হয়ঃতখন উহার প্রতি এত আগ্রহপ্রদর্শনের প্রয়োজন কি? বন্ধ্যাপুত্রের 

প্রাত আবার ম্মেহাকর্ষণ কি প্রকার ? স্বপ্রসময়ে এই জগৎস্বপ্ন প্রতি পরমাণুতে 

ইওদাই সম্ভব । জাগ্রংকালে কিছুই তো ইহার থাকিবার নয়; ম্ুতরাং ইহার 
প্রাত আর আস্থা করিবার কারণ কি? যদি এ প্রকার একটা আপত্তি করা 

যা, যে, প্র বোধকালে এই জগৎস্বপ্ন অমৎ হইয়া যাঁউক, স্বপ্রকালে ইহা সত্য 
হইবার পক্ষে হানি কি? এই আপত্তির উত্তর এই ষে, স্বপ্ন এবং প্রবোধ। এই 
ই'খরই অসপ্ভাব; স্তরাং স্বপ্লাবস্থায় শী জগভাবদর্শন অজ্ঞতা ভিন্ন আর কি 
হইত পারে? বস্ততঃ স্বপ্প এবং প্রবোধঃ এবপ প্রভেদকল্পনাই অলীক; 

স্ব'পাং স্বপ্নে সত্য আর প্রবোধে মিথ্যা; এ কথা বলার আর তাৎপর্য কি? 

পক”ই একমাত্র সম চিদাকাশ | ৩১-৩৪ 

নূলিলগর্ভে তরঙ্গে তরঙ্গে আঘাত লাগে। তাহাতে তরঙ্গরা্জি ভাঙ্গিয়া যায়; 

কিং জলের কোনই ক্ষতি হয় না, তঈপ দেহে দেহে আঘাত লাগিয়া দেহ নষ্ট 
১৭; কিন্তু চিদ্দাত্মার তাহাতে কোনই হানি ঘটে না। চিদাকাশে যে “অহুং 
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ইত্যাবণর ভ্রান্তি জন্মে, সেই ভ্রাস্তিজ্ঞানই দেহ ; এই দেহ নষ্ট হইলে তাহাতে 

চিতের কি কিছু বিনাশ পাইয়া থাকে? জ্ঞানী ব্যক্তি এই জগৎকে চিদাক!- 
শেরই স্বপ্ন বলিয়া অনুভব করেন। ক্ষিত্যাদি ভূতসন্বন্ধ প্রকৃতপক্ষে অলীক, উহাতে 
কিছুমাত্র সত্য নাই। স্থতরাং এই জগৎ থে একটা স্বপ্ন; তুমি ইহাই ধারণা কন 
সৃষ্টির প্রাক্কালে পুর্ব পুর্ব বাঁপনাবিষ্ট চিৎ স্বন্ব »ংস্কারবাসনার অন্ুপুণে ক্ষিত্যদি 
পদার্থ অন্ভব করিয়া থাকে । সেই অনুভূতি স্বপ্নের স্যায়ই হয়। স্তব- 

ক্ষিত্যাদি বস্ততে ও স্বপ্রপদার্থে যে সত্যতা ্রাস্তিঃ তাহা কেবল কল্পনা তি 

আর কিছুই নহে। ৩৫-৩৮ 
এই যে জগংস্বপ্ন অনাদিপ্রবাইরূপে চলিরা আমিতেছেঃ ইহা যদিও সম্প 

রূপেই অলীক, তথাচ মুঢ় ব্যক্তিরা ইহাকে সত্য বলিয়াই জ্ঞান করে। এ 
জগৎস্বপ্ন একটা ত্রান্তিমাত্র; এ ভ্রান্তি মিথ্য/ হইলেও অজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টিতে 

একান্তই সত্য হইয়া দাড়াইয়াছে, কিন্ত ঘাহা প্রকৃতপক্ষে সত্য, তাহ: 

অতীব হ্বস্ছ স্থবিমল। জড়তা আনিঘা তাহাকে কদাচ কলুষিত করিতে 

সমর্থ হয় নাঁ। তাহীকেই অনস্ত বিস্তৃত চিদ্ত্রক্ম বলিয়া জানিবে। 

ফলত্ঃ তিনিই একমাত্র বিদ্যমান | ক্ষিত্যাদিনামীস় কোন সত্য পদ।থই 
কোন কালে বিগ্ধমান ছিল না; স্থৃতরাং তাহার ন্মত্তী বা বিশ্মর্তী। কেক 

প্রকারে হইতে পারে ? ৩৯-৪১। যাহা পখিত্র চিৎস্বরূপ, তাহার অপরিজ্ঞান- 

বশতই জগতের প্রতি সত্যতা-বোধ দৃঢ় হইয়া উঠে। পরস্ত ষখন চিৎস্বরূপের 
জ্ঞান জন্মে, তখন ভ্রান্তিকবাট উদঘাঁটিত ইইয়] যায় । অজ্ঞানের বাঁধঘটনা মং 

কালে হয়ঃ তখন চিন্মাত্রই অবশিষ্ট থাকেন । তখন দ্দিত্যাদির সত্তা কোনরূণেই 

সম্ভবিতে পারে না। কি দ্রষ্টা, কি দৃপ্ত; সমস্তই তখন একমাত্র শিবস্বর” 
হইয়া যায়। বাহিরে দি পদার্থ থাকে, তবে তদভিমুখস্থ মুকুরে প্রতিবিষ্বপাও 

হয়; কিন্তু এই যে জগত ইহা! চিৎস্বরূপ মুকুরে আপন] হইতেই প্রতিবিস্বাকারে 
নিপতিত হইয়া থাকে । মুকুরে প্রতিবিষ্বিত মৃত্তিকে যেরূপ ধরিয়৷ দেখিতে গলে 
থাকে নাঃ তদ্রপ এই চিদাকাশের প্রতিবিস্ব_বিশ্বকেও দেখিতে যাওঃ কিছুই 
থাকিবে না। ৪২-৪৩। বস্ততঃ শান্্রবিচার সহকারে প্রমাণ দ্বার] দেখিতে 'গাপে 

একমাত্র চিংই বে পরমার্থ সত্য, ইহাই প্রতিপাদিত হয়। তত্ব্যতীত এই 

্রান্তপ্রত্যয় জগৎ কখনও হয় নাই। সুতরাং ইহাকে কি প্রকারে সং বল 
যাইবে? ষদি সংই না হয়ঃ তবে আমাদের এ জগতে ব্যবহার চলিতেছে কি 

প্রকারে? ইহার হেতু দেখাইতে গেলে বলা ষায়ঃ যাহ! ভ্রমাত্মক কার্যা 

স্থলবিশেষে তাহা ষথার্থ কাধ্যকারী হইয়া ঈরাড়ায়) ইহার দৃষ্টান্তত্বরূপ স্বগ্ 
রমশীপস্তোগের উল্লেখ করা যাইতে পারে । ভাবিয়। দেখ, এরূপ স্তাগ 
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প্রকৃতপক্ষে অলীক ; তথাচ প্রত্যযক্ষণে প্রকৃত রেতঙ্থলনাদির কারণ হইয়া 

পড়ায়। বস্ততঃ কি “তুমি” কি “আমি? প্রভৃতি দৃশুদশ। কিছুই কিছু 

নহে | ৪৬-৪৮ 

হে রাম! উপরি কথিত জ্ঞানযুক্তিক্তবলে তুমি চৈতন্তস্বরূপ ব্যতীত অন্ত কিছুই 
নহ। সুতরাং তোমার শরীরনাশে পুনর্ধার যদি জন্ম হয়ঃ তাহাতে তোমার 

কিছুই হানি নাই ; আর যদি একেবারেই যুক্তি ঘটে, তাহা হইলে তো শাস্তিই 

ইইয়। গেল । ফলে যে দিক্ দিয়াই বিবেচন। কর, কোন দিকেই তোমার 

এখকারণ নাই । তবে মুঢ় ব্যক্তির যে জননমৃত্যুতে ছুঃখবোধ করে? তাহার 
হেতু তাহাদেরই পরিজ্ঞেঘ়; আমাদের তাহা জ্ঞেয় নছে। যে ব্যক্তি 
মরীচিকাজলের মীন হয়, মরীচিকা-নদীর তরঙ্গান্দোলন কিরূপ? তাহা সেই 
ব্যক্তিই জানে । অন্তরে ৰাহিরে একমাত্র চিদাকাঁশই বিছ্যমান, তত্ববিৎ ব্যক্তি 

ইহাই বিদিত আছেন । চিদাকাশই চিদ্াকাশ হইয়া “তুমি” “আমি জগৎ 

ইত্যাদি সর্বস্ব্ূপে অথচ একইভাবে স্বৃপ্তি প্রাপ্ত হইতেছেন। সম্কল্িত শাখা- 
প্রশাখাদি লইয়া চিদাকাঁশময় আত্মাই দেহ-তরুরূপে প্রতিভাত হয়ঃ এই যেরূপ 

ৃষ্ান্ত তুমি” “আমি? বা “জগ ঈদৃশ ভাবসমষ্টিও তদ্রুপ | ৪৯-৫১ 

নবনবতিতম সর্গ সমাপ্ত 

শততম সর 

শ্রীরাম বলিলেন,_ভগবন্! আরও একটি বিষয় জানিতে আমার 

ইচ্ছা । আমার জিজ্ঞাসিত বিষয় জ্ঞাত হইয়া তাহার একটি মীমাংসা আপনি 

করিয়| দিন | কোন সম্প্রদায় বলে যে, যাবৎ বাচিতে হইবে; স্থখেই কালাতিপাত 
করিবে । মৃত্যু তো আর প্রত্যক্ষ দেখা যাইবে না; সুতরাং তাহার জন্য 

ভাবনাচিস্তা করিয়া ক্লেশ পাইবার প্রয়োজন কি? মৃত্যু হইল তো সকলই 

শেষ হইয্না গেল। মৃত্যুর পর আর আসার সম্ভাবনা কোথায়? শরীর 
তম্মীভূত হইয়া গেলে সে শরীরের পুনরাগমন আর কোথা হইতে হইবে? 
এইপ্রকার মতবাদিগণের ছুঃখোপশম হইবার উপায় কি? তাহার যে মত 
প্রকাশ করেঃ তাহা তো সমগ্র আন্তিকসমাজের অননুকূলঃ অথচ আপনি 

খরূপ মতকে সত্য বলিলেন কি প্রকারে ? ১২ 
বশিষ্ঠ বলিলেন।_-রাম ! উক্ত মত সত্য হওয়া বড় একটা বিল্ময়ের বিষয় 

৪৫ 
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নহে। কেন ন।, সন্থিৎ অন্তরে যেভাবে নিশ্চয়বতী হয়) অনুভবও তার 

ঠিক তদনুরূপই হইয়া থাকে । এ বিষয় তো সর্বত্রই প্রত্যন্গদৃষ্ট। ফল কথা, 
এই ষে বহিরাকাশ বিদ্যমান আছে, ইহা! যেমন সর্বগত ও শান্ত, সেই চিদাকাখও 
তদ্রপ সর্বব্যাগী । কি চার্বাকাদির কল্পিত দেহাত্সবাদ দ্বৈত, কি বেদাস্তবাদী 

কোবিদগণের অন্ুভবসিদ্ধ এক, উভব্ুই সেই চিদাকাশমাত্র জানিবে, তদ্ব্যতীত 
আর কিছুই সম্ভব নহে। স্ষষ্টির পুর্ব্বকালীন যে অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ মহাপ্রলয়াবস্থ। 
তাহাতেও এঁ চিদাকাশ ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল না। 

চিদাকাশ বিশাল ব্রহ্মরূপে সর্বত্র সকল সময়েই বিরাজিত । উহার কারণ কেহ 

নাই 1৩-৫। যাহারা এ সমস্ত কথ। অগ্রাহ্ করেঃ বেদবাক্য মানে না,মহীপ্রলয়াদির 

বিষয় অমান্য করে? তাহারা যার-পর-নাই মৃঢ় ; শান্তঙ্ঞানহীন মুখের আমাদের 
নিকট মৃত বলিয়াই স্থিরীভূত; সেই জন্যই তাহাদিগকে কোনরূপ উপদেশ দিতে 
আমর! ইচ্ছা করি না। তাহারা উপদেশ পাইবার যোগ্য, এ কথাও আমরা 
মনে করি না। যাহাদের মন প্রত্যগাত্মচৈতন্য-ভাবসম্পন্ন হইয়া সকলই 
ব্রহ্মবোধে পুর্ণকাঁম ও ক্কভার্থ হইয়াছে, তাহাদিগকে কোনরূপ উপদেশ দিবার 

আবশ্কতা আছে বলিয়া আমরা বিবেচনা করি না। পুরুষের চিত্তে যেরূপ 

অনুভবের উদয় হয়, পুরুষ ঠিক সেইরূপই হইয্বা উঠে। শরীর থাকুক আর ন৷ 
থাকুক, কিছুই হানি নাই। ফলে চার্বাকাভিমত দেহাত্মবাদে এরূপ সুদ 
নিশ্চয়াত্মক অন্ুভবই একমাত্র কারণ; শরীরকে কারণ বল! হয়না । এই 

জন্যই বলিতে হয়ঃ আত্মা আনন্দময় হইলেও তথাবিধ সদর নিশ্চয়াত্মিক। 

অনুভূতিপ্রভাবে পুরুষ ছুঃখবোধই করে | দৃঢ়চিস্তার প্রা বল্যবশে জীব তন্ময় হইয়া 
গেলেই আত্ম্বভাব-বিরোধী ছুঃখাদি জ্ঞানের প্রাছুর্ভাব ঘটে । ৬-৯ | এই ছুঃখমথ 

জগৎকে যদি নিরতিশয় আনন্দপূর্ণ চিৎস্বরূপে চিন্তা, করিতে পারা যায়ঃ তখে 

তথাবিধ দেহাত্মবাদিগণেরও উদ্ধারলাধন অসন্ভব হয়না । যিনি কুটস্থ অদ্য 

চিদাকাশঃ তাহাকে চিন্তা! করিতে করিতে তাহারা যে সময় সেই চিদাকাশমঘ 

হইয়া যাইবে, তখন তাহাদের ছুঃখবোধ আর কি প্রকারে সম্ভবে ? তাহারা 

তো তৎকালে আনন্দময় রূপেই পর্যবসিত হইবে ৷ যে সকল ব্যক্তি একনিষ্ঠ চিত্ত 

করিতে করিতে চিদ্রাকাশকেই দৃঢ়নিশ্যয়রূপে অন্ুভবগোচর করিয়াছেন? শৃন্তে 
যেরূপ ধুলিপটল লিপ্ত হয় না, তদ্রুপ তাহাদের অন্তরেও সখ বা ছঃখ কিছুই সংলগ্ন 
হইতে পারে না। ১০-১১। 

অনুভূতি সত্যই হউক আর অসত্যই হউক, আপাততঃ যে একটা নিশ্চয় 
তাহাই তো সত্য বা অসত্য এই উভয়ানুভবের হেতু হইতে পারে । যে পথেই 

ষে গমন করুক না কেন, সকলেরই একট! ন। একট] অনুভব বিদ্যমান থাকে । 
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চাপ্ধাকান্ুমৌদিত শরীর, সাংখ্যাভিমত পুরুম এবং মীমাংনকমতের ভৌ্ত। জীব, 
ইাদ্িগকে যদি উক্ত অনুভব হইতে পৃথক্রূপে নির্দিষ্ট কর। যায় তাহা হইলে আর 

কিছুই থাকে ন।। এই জন্তই কথিত হয়, অনুভবই সর্ব্কল্পনাস্থল ; অনুভবই 
সকল এবং এ বিশ্বের অন্ুভাবক। যে অনুভবে জগৎসত1 স্থিরীকৃত হয়ঃ তাহ! 

নত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, তাহ| দ্বারাই স্বপ্নে আকাশ, পাতাল জল স্বগ্ণঃ 

সব্বতরই শ্বকল্পনান্ুরূপ শরীরেরও প্রত্যয় হইয়। থাকে ৷ উক্ত প্রত্যযজ্ঞান সত্য ব। 

মিথা। ষাহাই হউক, পুরুষও নিশ্চয়ই সেই জ্ঞানমাত্র-স্বরূপ হয়। এজ্ঞান নিশ্চয় 
হই! গেলে ততকালে তাহা সত্যরূপেই স্থিরীকৃত হইয়। উঠে । আমি ষে সমস্ত মতের 

মত্যতার সমর্থন করিয়াছি, তাহা এই অন্ুভূতিনিশ্য়ের উপর নির্ভর করিষ়। 
জানিবে। আমার মতে কেবল মাত্র অনুভবজ্ঞানই সর্ধবসিদ্ধান্তের সার 1১২-১৭। 

চৈতন্যে মে অবি্যা বিদ্যমান, তাহাই নান। সম্প্রদায়ের নানা অনুভবরূপে 

পরিণত । এ অবিদ্ভ। যখন বিশুদ্ধ তত্রজ্ঞানরূপে পরিণত হয় তখন উহা 
খিশুদ্ধ চিদাকার হইয়া মোক্ষ-ফলেরই আম্পদ হইয়া ঈাড়ায়। পুণ্যতীর্থে পুণ্যকালে 

শ্নানদানাদি যথাসময়ে মণি, মন্ত্র ও এষধাদির ব্যবহার এবং ধর্ম-শান্ত্ানুষায়ী 

গাগধজ্ঞাদির অনুষ্ঠঠন করিতে হয় । এইপ্রকাঁর অনুষ্ঠান দ্বারা উল্লিখিত অবিদ্ার 

থনত্ব কিঞ্চিৎ বিদূরিত হয়। তাহা হইলে তখন যে বিশুদ্ধ সন্থিদের উদয় হয়, 
মে সন্বিদ্ কদাচ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। উক্ত অবি্ভা ক্ষীণ হইবার পর যদি 
গণমধ্যেই পুনরায় আবিষ্কৃত হয়ঃ তবে কোন প্রকারেই আর জীবের দুঃখশাস্তি 
ঘটে না। মনুষ্যগণের অবিগ্যাবিষ্ট চৈতন্তই জীব ; দৃঢ়ভাবনাঁবশের প্রাবল্যে নেই 
জীব ষৎকালে সুস্থ হইয়। উঠে, তখনই সে নিশ্চয় সুখী বা দুঃখী হইয়। থাকে । 

প্রত্যক আত্মচৈতন্তকে বাস্তব পক্ষে জ্ঞাত হইতে পারিলে, সংসারবন্ধন ছিন্ন 

হইয়া ষায়। তত্বজ্ঞর্দিগের যে তথাবিধ নির্মল চৈতন্জ্ঞানই সংসারবন্ধনচ্ছেদনের 
অদ্বিতীয় উপায়। উক্ত জ্ঞান না হইলে শিলার ন্ায় জড়ভাৰ 'ও অন্ধভাঁব 

চিরদিনই পুরুষের থাকিয়া যায়। নিদ্রাবস্থায় যেরূপ জড়তারই অনুভূতি 
হয, তদ্রপ পুরুষ ম্বপ্রকাশ শুদ্ধ চৈতন্তস্বরূপ হইয়াও এঁ প্রকার নিজন্বরূপের 
অজ্ঞানপ্রভাবেই এই বাহ্-প্রপঞ্চের অনুভব করিয়া থাকে । সুতরাং যাবৎ 
বস্বরপের না বিকাশ ঘটে, তাবৎ পর্য্যন্ত উহার অজ্ঞানান্ধতাই অবশিষ্ট থাকে ; . 
তদৃভিন্ন আর কিছুই থাকিবার নহে । ১৭-২২ 

শ্রীরাম কহিলেন+ হে ব্রন্ধন্ ! এই সংসার অপার, অনস্ত ; কদাচ ইহার ক্ষয় 
শাই। ইহা সর্বসময়ের জন্যই সত্য । এইপ্রকার চিস্তাবশে জগতের উপর 
্বরত্ববৃদ্ধি যাহার নাই, ইহা! অবিনশ্বর বলিয়াই জ্ঞান করে, এ জগৎ ষে 
বিজ্ঞানঘন চচৈত্তনমাত্রঃ তাহা বুঝিতে সমর্থ হযু না) এই যথাবস্থ :জগৎকেই 
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কেবল দেখে ; তাদৃশ মোহান্ধ জীবের ছুঃখপ্রশমনের উপায় কি? এই ব্যিধ 
আমার নিকট প্রকাশ করিয়। বলুন । এ বিষয়ে আমার দারুণ সংশয় রহিয়াছে । 
আপনি আমার সে সংশয় ভগ্ন করিয়া] জ্ঞানবর্ধন করুন | ২৩-২৫ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! ঈদৃশ নাস্তিকের কথা পুর্বেই আমি বলিয়াছি। 
এই সমস্ত নাস্তিকের সম্বন্ধে আমার কিছুই বক্তব্য নাই। ইহারা পাষণ্ড, তা 
ইহাদের কথা বলিতে বা শ্রবণ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। তবে 

এইমাত্র বলিতে পারি, বু আয্মাস শ্বীকার করিলে তবে উহাদের মতিগতি 
পরিবন্তিত হওয়া অসম্ভব নহে। যদি মতিগতি পরিবর্তিত হয, তাহা হইলে 
উহাদের পরিত্রাণ ন। পাইবার তো কারণ কিছুই দেখি নাঁ। উহার যাহাতে 
হ্পথের পথিক হইতে পারে, তাহার যে উপায় আছে) তাহা বলি, অবধান 

কর। ২৬-২৭ 

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি যাহার ছুঃখোপশমের কণা জানিতে ইচ্ছা করিলে, 
সেব্াক্তির মতে আত্ম! কি দেহাতিরিক্ত চৈতন্য ? কিংবা আতিবাহিক শরীর, 

স্থল শরীর, বিগুদ্ধ সম্বিৎ বা অজ্ঞানাচ্ছন্ন চিৎকেই সে আম্মা বলিয়া অভিহিত 
করে অথবা তাহার মতে সন্বিদের কথা একেবারেই কি মিথ্য।? যদি তাহার 
মতে দেহাতিরিক্ত চৈতন্তই আত্মা হয়) তাহা হইলে তো আপনাকে সে চৈতন্তরূপে 

জ্ঞান করিতে পারে । কারণ, মরণান্তে যখন দেহাদি উপাঁধির বিলয় ঘটিবে। 
তখন তো! সে পরমাম্মা সহ এক হইয়াই যাইবে । অন্ততপক্ষে তখন অনুভব 

হইবারই কথা । আর যদ্দি অন্নরসময় বিনশ্বর শরীরকে আত্মা বলিয়া বিবেচন। 
করে, তাহা হইলে নিজের বিনাশ আশঙ্কায় নিশ্বুই গাহার দুঃখ হইবে। 

কিন্তু অবনিশ্বর চৈতন্যকে আত্মা বলিলে এ ছুঃখ আর ঘটিবে না। এইভাবে 

ক্রমে যদি বুঝাইতে পার। যায়, তবে পূর্বোক্তপ্রকাঁর নাস্তিকও আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত 
হইতে পারে । যদি তন্মতে স্থলদেহই আত্মা বলিয়া স্থির কর ষায়, তাহ। 

হইলে তাহাকে বুঝাইতে হইবে যে, স্থূল দেহমাত্রই অবয়ববিশিষ্ট, সুতরাং যাহার 
অবয়ব বিগ্কমান, তাহার তো বিনাশ হইবেই হইবে । কিন্তু আত্মার তো বিনাশ 

নাই। যদি এইরূপ বুঝাইতে পার ষায়, তাহা হইলে আত্ম! যে দেহ হইতে 
পৃথক বস্তু, তাহা! আপন হইতেই সে বুঝিতে পারিবে । যাহার দুঃখোপশমের 

উপায় তুমি .জানিতে চাহিয়াছঃ তাহার মতে যদি বিশুদ্ধ চৈতগ্কই আত্মা হয়ঃ 
তাহা হইলে তে! সে জীবন্ুক্ত পুরুষ, সে ব্যক্তি নিয়ত লীলাসহকারে জগদ্দর্শন 
পূর্বক অবশেষে বিদেহমুক্তি লাভ করিবে; এসংসার সে আর দর্শন করিবে 
না। আরও এক কথা, ষদ্দি অজ্ঞানাবৃত চৈতন্যই তন্মতে আত্ম! হন, তাহা হইলে 

তো তাহাকে চিরদিন সংসারী হ্ইয়াই অবস্থান করিতে ইইবে। কাঁরণ' 
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অজ্ঞানারত চৈতন্য যদি জ্ঞানসলিলে ধৌত ন। হন, তবে আর সংসারমুক্ত ঘটিবে 

ন)। তবে কথ। এই, সংসারে ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি কদাচিৎতাহার জ্ঞানোদয় 

হরঃ তবে তখন তাহার মুক্তি হওয়া অসম্ভব নহে। হে রাম! তোমার 

উদদিষ্ট ব্যক্তি যদি সঙ্থিদের অস্তিত্ব একবারেই শ্বীকারন] করে, তাহা হইলে 

তো তাহাকে মানুষের মধ্যেই গণনা কর! যাইবে না) সেতে। দেখিতেছিঃ 

অচেতন প্রস্তরবৎ জড় পদার্থমাত্র | ২৮-৩১ 

তাদৃশ অজ্ঞ আমরণ খর প্রকার ধারণ! লইয়াই কাল কাটায়, পরে যখন তাহার 

দেহাবসান ঘটে, তৎপরে সে সম্পূর্ণভাবেই স্বযুপ্তপ্রা হইযব। পড়ে । তখন তাহার 

আর সুখ-ছুঃখজ্ঞানই থাকে না। সেই মর্ণই তখন তাহার পক্ষে কল্যাণকর 

হইয়] ঈাড়ায়। যাহাদের মতে সবই শূন্ক, আত্মার অস্তিত্ব যাহার! স্বীকার করে 

না, তাদৃশ দৃঢ়-নিশ্চযশালিগণের পক্ষে শুদ্ধ চৈতন্তলাভ সম্ভাব্য নহে। তাহার! 

দেহাবসানে জড়ভাব:ধারণ করে এবং অস্ুর্য্যনীমা অন্ধতমসাৃত লোকে অবস্থিতি 

করিয়া থাকে | ৩১-৩৩ | যাহার। বিবেচনা করে, জগৎ স্বপ্রবৎ ক্ষণিক জ্ঞানময়ঃ 

এ জগৎ অন্ঠের নিকট যেমন সুখদুঃখমযু, তাহাদের কাছেও তদ্রূপ হইয়া 

থাকে | ৩৪। যাহারা মনে করে, এ জগৎ চিরাস্থিরঃ সুখছুঃখভোগ তাহাদেরও 

যেমন, এ ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদিগণেরও স্ুুখদুঃখভোগ তদ্রপ। জগতের স্থিরত্ব 

ব৷ অস্থিরত্বজ্ঞানভেদে স্থখ-ছুঃখের কিছুমাত্র পার্থক্য হইতে পারে না। তত্ব 

ভ্রানী মহৎ ব্যক্তিদ্দিগের বিচারে এই ক্ষিত্যাদি ভূতসমূহ ক্ষণিক কি অক্ষণিকঃ 

সে প্রশ্ন আদৌ উখিত হইতে পারে না। ওরূপ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা 

টাহার। মনে করেন না। তাহার] জানেন, ফিনি অজ্ঞানারৃত অনস্ত চৈতন্ঠ, 

তিনিই এই ক্ষিত্যাদি ভূতরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। কিন্ত সেই চৈতন্তের 
্ষণিকত্ব কোনমতেই সম্ভবিতে পারে ন1। ভ্রান্ত ব্যক্তি ভ্রান্ত যুক্তির প্রভাবেই 

চৈন্যের ক্ষণিকত্ব স্থির করিয়া চৈতন্য হইতে স্বতন্ত্র জগতের সত্তা অঙ্গীকার 

করে। শর সমস্ত ব্যক্তি মুঢ়, উহাদের সহিত আলাপ করাও অকর্তব)। ৩৫-৩৭। 

থাহাদের মতে চৈতন্য হইতে দেহোৎপত্তি অঙ্গীকাধ্যঃ তাহারাই ষথার্থ 

ভ্রানবান্, তাদুশ জ্ঞানী সাধুবুন্দ সর্বত্রই পূজনীয় হইয়া থাকেন। নিকৃষ্ট অজ্ঞ 
ব্যক্তিরাই দেহ হুইতে চৈতন্টোৎপত্তির কথা বলিয়া থাকে । তাহাদের সে কথা 

শ্রবণের অযোগ্য । যেরূপ শৃন্যে উড্ভীয়মান মশকাদি; কিংবা যেরূপ বৃহৎ 

পাত্রপূর্ণ বারিবিনদুশ্রেমী, তদ্রপ জীবের টতত্তস্বরূপ বীজসমষ্টি উর্ধে নিয়ে 
এবং অস্তরালে সর্বস্থানেই বিকীর্ণ হইয়া পড়ে । ৩৮-৩৯ । স্থষ্টির প্রারস্তে হিরণ্য- 

গর্ভরূগী চিদাভাস বীজসমস্টিরূগী আত্মাকে ব্যগ্টিভূীত কর্তৃরূপে অনুভব করেন। 

কষে ক্রমে তিনি সেই ভাবে ভাবিত হন এবং স্বকীয় জদয়ে আপনিই নানারূপ 
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কর্তৃম্বর্ূপ অনুভব করিতে করিতে নানাকারে বিকীর্ণ হইয়া পড়েন এখং 

এই সংসাররূপে পরিণত হইতে থাকেন । সেই হইতে চৈতন্টময় জীব যেরূপ 
অনুভব করে, আশ্ত সেই মেইরূপে উপনীত হয়, ইহা সর্বত্রই সুসঙ্গত। শন্টে 

ধুম ও মহাসাগরে জল যেমন বিচিত্র আবর্তরূপে ঘূর্্যমান, এই সংমারও তদ্রপ 
চিদাকাশে গতিবৈচিত্র্যে পরিবর্তনশ্ীল। ৯০-৪২। ্বপ্লাবস্থায় চিদাকাশই যেরূপ 
নিদ্রিত পুরুষের দৃষ্টিতে বিচিত্র পুরীরূপ ধারণ করেঃ স্থষ্টির প্রারত্ত হইতে এ 

চিদাকাশই তদ্রুপ জগৎ-আকার ধরিয়া! আছে । স্বপ্নাবস্থায় নগরাদি নিম্মীণ হর; 

সে নির্শাণের সহকারী অন্ত কোন কারণই যেরূপ দেখা যায় না, তদ্্রপ যখন 
সথষ্টির স্ত্রপাত হইয়াছিল, তখন পুথিব্যাদি ভূতনিকরের বিনা সহায়তায় এ 
জগৎ আবিভূতি হইয়াছে । যাবত স্বপ্নদর্শনের সম্পূর্ণ বিকাঁশ না ঘটেঃ তাবং 

্বপ্রপুরীর অঙ্গনকল অপরিপুষ্টভাবেই বিছ্যমান থাকে । যে কালে উত্তমরূপে 

সবগ্নদর্শন হয়ঃ তখন যেরূপ নগরের সর্বাঙ্গশৃন্ঠত] দৃষ্ট হয়ঃ এই যে জগদাকার 
স্বপ্নপুরী, ইহার বস্তপরম্পরাও তত্র ক্রমে ক্রমে পুষ্টি পাইব়াছে | ৪৩-৪৫। বাস্তব 
কথা এই, সমস্ত লোকই চিদাকাশ $ চিদাকাশে দ্বিত্ব বা একত্ব নাই। শূন্টে 

অঞ্জনলেপ আবার কিরূপ? আকাশে আকাশই অধিষ্ঠিত। শীতসমাহলাদিনী 
চিচ্চন্ত্রিকা চারিদিকেই চৈতন্তালোক বিকিরণ করিয়া দিতেছে । সেই 

আলোকেই এ জগৎ প্রকাশিত হইতেছে । স্থষ্টির প্রারস্ত হইতে নিরবধি গ্রলর 

পর্য্যন্ত কেবল শূন্তম্বভাব চিদাকাশেই এই সৃষ্টিদর্শন হইয়া আসিতেছে । ফনে, 
চিদাকাশ ব্রহ্ধই স্ষটিদৃষ্টি; তাহা ভিন্ন ইহা! অন্য কিছুই নহে। ব্রহ্মাকাশই পরি- 

চ্ছিন্ন জগদাকারে স্বপ্নের ন্যায় সমুদীয়মান হইতেছে, আবার অপরিচ্ছিন্নরূপে 

বিলীন হইয়া অস্ত হইয়াও যাইতেছে । সেই চৈতন্তরূপ সংপদার্থ আতিগ্রথিত; 

উহা ষাহাই অনুভব করিবে, আু তাহাই ঘটিবে ৷ সেই সৎপদ্াথথই বিদ্যমান; 

তাহা ছাড়া আর কিছুই বিদ্যমান নাই। যাহা আছে, সেই সম্তই সেই 

স্থপবিত্র চৈতন্তমাত্র । যাহার] পরমপণ্ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেনঃ যাহাদের 

হৃদয় পবিভ্র হইয়াছে, তাদৃশ চৈতন্রূপী শান্ত সাধুরৃন্দ অন্বরতুল্য সুবিমল ও 

চৈতন্য হইতে স্বতন্তরূপে অসংস্বূপ হইলেও নিয়ত চিৎস্ব্ূপেই বিরাজমান 

তাহারা সঙ্গদৌষবর্জিত, মান-মোহ-বিরহিত হইয়াছেন, তদবস্থায় ষথাপ্রাণ্ত 

কার্ষ্যর অনুষ্ঠান করত নিরাময়ভাবে কাণ্ঠপুত্তলিবৎ অবুদ্ধিষোগেই যাবতীয় 

লৌকিক ব্যবহার নিম্পাদন করিতেছেন । ৪৬-৫১ 
শততম সর্গ সমাপ্ত । 
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বশিষ্ঠ বলিলেন, একমাত্র অধ্বয় সেই চৈতন্যই পুরুষ ; তিনিই এই জগতরূপে 
ও পুরুষরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন। সেই চৈতন্ত হইতে পৃথক্রূপে দর্শন 
করিলে আর কিছুই অনুভূতিগোচর হয় না। বিশুদ্ধ আকাঁশই চৈতন্ট বলিয়া 

কথিত। এই দ্রষ্ভাব ও এই জগৎ এই ছুইটিও চৈতন্যময়। স্বতরাং ইহাতে 
কে হেযুকি উপাদেয় এরূপ জ্ঞানের সম্ভাবনা কি? ১-২। যেব্যক্তি বৃহস্পতি- 

মতের অনুগামী হইয়া ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ প্রচার করে, তন্মতে ক্ষণিক বিজ্ঞান 

ভিন্ন উহ অন্য কিছুই নাই । সুতরাং সে মতে আসক্তি বা বিরক্তি কিছুই দৃষ্ট হয় 

না । "ই মতসিদ্ধ পদার্থও চৈতন্ঠই ; তদ্ভিনন আর কিছুকে সারবস্তুরূপে স্বীকার 

কর! যায় না। -৪ 
হে রথুশ্েষ্ঠ ! এই জগংস্বপ্র চিদাকাশময় ; বল দোখ, ইহাতে ইষ্টানিষ্ট বা 

অন্নরাগবিরাগের কিআছে? আমিতো সমস্তই সমাকার দেখি। ইহা হেয় 
ই৪| উপাদেয়, ঈদৃশ জ্ঞান_ চিদাকাঁশই কল্পনাবলে করিতেছেন । আমি কিন্ত 

'নশ্বল চিদ্বাকাশই চিদাকাশে বিরাজমান দেখিতে পাই। আমার দৃষ্টিতে ইহাতে 
তো হেয়োপাদেষ়জ্ঞানের বিষয় কিছুই প্রত্যক্ষ হয় ন।। দেব-মনুয্য-নাগাদি 
টরাচরাত্মক ভাবাভাব সমস্ত বস্তই সম্ষিন্নাত্র। সমুদ্রের তরঙ্গরাজিবৎ ভেদদর্শীর 
কাছে সগ্ধিৎ পৃথক পৃথক্রূপেই অনুভূয্নমান। এই ষে আমাকে দেখিতেছ, 

আঁমও সেই সন্বিদাকাশ। আমার কখনই মৃত্যু নাই; সন্বিদের কি কখন 
মৃত্যু হয়? সন্থিদের ষে অন্ত একটা কিছু সম্বেষ্চ আছে, ইহাও মনে করিও না। 
সেই সম্বিদ নিজেই সন্বেগ্করূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। এ জগতে সন্ধি ভিন্ন 
হদতিরিক্ত দ্বিত্ব একত্ব কিছুই নাই। বিচার ও অনুশীলন করিয়া দেখ, তদতি- 
রিক্ত কোথাও কিছু পাইবেও না। শ্রী সম্বিদ্ই নিত্য পদার্থ, তাহ! ছাড়া আর 
নিত্য পদার্থ কিছু আছে কি? উহার মৃত্যু ঘটিলে আমরা কি জীবিত থাকিতে 

পারতাম ? ৫-৯। সৌগত ও লোকাঁয়ৃতিক ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লোকের] উক্ত 
ম'ঙ্গদাকাশই স্বীকার করেন, তাহা ছাড়া আর কিছুই স্বাকার্্য আছে কি? 
কেহ কেহ বলেনঃ এই সন্থিদাকাশই ব্রহ্গ+ কেহ বলেন জ্ঞানঃ কেহ বলেন শুন্ট 
এ কেহ কেহ বলেন, গুড়তুলষোগে মত্ততাশক্তিবৎ পদ্দার্থশক্তি। কেহ বা 
বণেন,- সন্থিদ্ই পুরুষ ৷ আবার কেহ বলেন, চিদাকাশ এবং কাহারও মতে 
শিবাত্মা। | ১০ ১২। 

এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় উহার ভিন্ন ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করিলেও 
উহা ষে চিন্মা,। সেই চিন্য়ই বিদ্মান থাকে) কদাচ তাঁহার অন্তথাভাব 
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ঘটে ন।। চিৎ নিজেই নিজেকে অবগত আছেন। আমার সর্বাঙ্গ চুর্ণ 
বিচুর্ণ হউক, অথবা সুমেরুবৎ সুদৃঢ় থাকুক, কিছুতেই আমার তো! লাভ ব! 
ক্ষতি নাই; আমি চিদাকাশরূপী। পিতামহাদি সকলেরই মরণ হইয়াছে ; 
কিন্ত চিতের মৃত্যু নাই ; তিনি মরেনও নাই। যদি তাহার মৃত্যু ঘটিতঃ তাহা 
হইলে আমাদের চিংও মরিয়া যাইতেন এবং আমাদিগকেও আর জন্মগ্রহণ 
করিতে হইত না । ১৩-১৫। অক্ষয় চিদাকাশের জন্মমরণ নাই । বিবেচনা 
করিয়! বল দেখি, যাহা! আকাশ, তাহার আবার কি ক্ষয় হইবে? প্র চিত 

অবিনশ্বর, উহা জগদাকারে প্রকীশমান । তাহার অস্তও নাই, উদয়ও নাই; 
তিনি আপনাতেই আপনি কেবলাকারে অধিষ্ঠিত। চিদাকাশ স্কটিকপর্ধতবং 

আপনাতেই জগছ্াব ধারণ করেনঃ আবার স্বয়ংই তাহাকে তম্মীভূত করিয়া 
ফেলেন। তাহার কখনই আদি নাই, অন্ত নাই, অবধিও নাই । তিনি স্বচ্ছ. 
ভাবে আপনাতেই স্বয়ং বিরাজমান | রাত্রিকালীন অন্ধকারে যেরূপ একটি 

জলদমণ্ডল-প্রায় জগদাবরণ পরিদৃষ্ট হয়, আবার খন রজনী প্রভাত হইয্বা ষায়ঃ 
ভখন সেই অদ্ধকারারৃত আবরণ চক্ষু চাহিতে না চাহিতেই বিনাশ পাইয়া থাকে, 
তদ্রপ এই বিশ্বও আত্মার উদয় লাভ করে এবং দেখিতে দেখিতেই কোথাথ 

বিলীন হইয়া ষায়। পুরু চিন্মাত্র আকা শতুল্য, তাহার কদাঁচ নাশ নাই। 
ক্তরাং আমি নষ্ট হইলাম” বলিয়। ছুঃখ প্রকাশ করা বৃথা । তবেকি না, 
এই শরীরের একটা! পরিবর্তন ঘটে, তা ঘটুক, সেতো আনন্দের কথ।। 

কারণ, একটা পুরাতন জীর্ণ শরীর ফেলিয়া নূতন শরীরেরই লাভ হয়। অতএব 

হে সংসারান্ধ জীবগণ! মরণের জন্য চিন্তা কর কেন? সেই তে। তোমাদের 

আহ্লাদের বিষয় ; সেআহলাদে আবার শোক কিসের ? ১৬২২ । মনে কর+- 

মৃত্যু ঘটিল, মরণাস্তে আর জন্মগ্রহণ করিতে হইল না ; ইহাও তো! একটা পরমশ্রে 
অভ্যুদয় । ইহাতে শোক-দুঃখের কারণ তে! কিছুই দেখ! যায় না। ইহাতে তো 
ভাবাভাবজন্য পীড়াও দৃষ্ট হয় না। এই জন্য বলি, স্থুখ বা! ছুঃখ এই ছুইটা 
বস্তু যখন কিছুতেই নাই, তখন জীবন ও মৃত্যু তো সমান কথা। বস্তুত: 
ও সকল কিছুই নাই ; কেবল চিদাকাশই এইরূপে বিবর্ভমান | পূর্বেই বল 
হইয়াছে, মৃত ব্যক্তির দেংপ্রাপ্তি তো একটা নূতন উৎসববিশেষ। কারণ 
মৃত্যুশব্দের অর্থ শরীরনাশ; শরীরনাশে তো পরমস্থখের আবির্ভাব । 

_ অত্যন্ত নাশকেই যদি মৃত্যু বলঃ তবে তো তাহা! আরও উত্তম । কারণ, তাহাতে 
সংসাররোগের চরম উপশমই ঘটে । আর যদি নূতন শরীরপ্রাপ্তি হয়ঃ তবে 
তো৷ একট। মহোৎ্সবব্যাপারই হইয়া দাঁড়াষ্ষ। অতএব মৃত্যুতে ভয়ের হেতু 

তো! কিছুই নাই 1২৩২৬ । তবে কথা এই যেঃ যাহার! কুকর্ম করে; তাহারা 
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সপকমাতনা ভোগ করিব থাঁকে। ইহাও একটা ভীতির বিষয়। যদি 
দ ভয় হয়ঃ তবে তাহা। তো ইহধামেও বর্তমান । এ ভঘ্ব দে শুধু মরণান্তেই 
থটবেঃ হাহার অথ কি? লোকে ইহধামে কুকম্ম করিলে তাহার উপর রাজদণ্ড 

পতিত হয় স্রতরাঁং এইরূপ ভীতি থাকিলে কেহই আর কুকর্শের দিকে 
অগ্রসব ইইও না, কুকর্শীন্ুষ্ঠান কেহই করিও ন। 3 ইহ-পরকালে কল্যাণ 

£ইবে । মরিব মরিব+ বলিতেছ ; কিন্তু জন্মিব জন্বিবঃ এ কথা তো বণিতেছ না। 

দেখা কর্তব্-মরণাপ্ডে নুতন ইইতে হইবে; সে নতনত্বে হর্য আছে । ফলে 
গ্মমৃত্য কৈ? জন্মমৃত্যর আধারই বা কৈ? সর্বত্রই চিদীকাশ, আকাশ-_ 
আকাশরূপেই অধিষিত। ২৭-১৯ 

তে রাম! তুমি নিজে চিদাকাশস্বরূপ ; সুতরাং এরূপ শয়ন? ভোজন ও 

প|নাদি ক্রিয়া নিব্বাহ করিতে থাক, যেন সংসারে তোমার মমতার উদয় 
শা হয়। সাধু পুরুষ আপনার কর্তব্য বিশুদ্ধ নিত ক্রিয়াগুলি দেশ-কালান্গসারেই 

নম্প্ন করেন, বথালন্ধ পুত ভোগ্য বস্তু নিভয়ে ভোঁগ করিয়া যাঁনঃ দেশ ও 
কাণভেদে মধো মধো যে সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটে, সাধু ব্যক্তি অবজ্ঞার সঙ্গে সে 
সযুদায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত'ও করেন নাঃ তিনি স্বচ্ছন্দে মনের পুলকে অধিষ্ঠিত 
থাকেন । মরণেও তীাহাব ছুঃখান্ুভব হয় না, জীবিতাবস্তাতেও তাহার স্থখবোঁধ 

নাই, স্থখের আশা ব। ছুঃখের প্রতি দ্বেষ তাহার থাকে না; নিয়ত বাসনা- 

খিহ্বীন হইয়া তিনি অধিষ্ঠান করিতে থাকেন। তিনি তত্বজ্ঞানী, জন্ম মৃত 
শংসমীপে জীর্ঘবৎ তুচ্চ পদার্থ, তিনি ইচ্ছা ও বাঁসনাবিরহিত হইয়া অজ্ঞ ব্যক্তির 
ঠা নিয়ে অচলবত স্কিরভাবে বিরাজমান থাকেন ।১০-৩৪ 

একাধিকশততম সর্শ সম 

দ্বধিকশততম সর্গ 

শ্রীরাম বলিলেন, ভগবন্ ! যাহা আদি-অন্ত-হীনঃ তাদৃশ পরম পদার্থ বিদিত 
১ইয়া জ্ঞানী ব্যক্তি কিরূপ অবস্থাপন্ন হন, তাহা! মৎসমীপে কীর্তন করুন । ১ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম । জ্ঞাতজ্ঞেয় পুরুষ কীদৃশ, আজীবন তাহার কি প্রকার 
আচার-ব্যবহারঃ তাহা বলি, অবধান কর । ২। তাদৃশ জ্ঞানী যদি জনহীন বনেও 

থাকেনঃ তথাপি তিনি জনাকীর্ণ রম্য ভবনে বাস করিতেছেন ইহাই যেন 
তাহার মনে হ্য়। তিনি বনবাসে থাকিয়া প্রস্তরকেও মিত্র জ্ঞান করেন। 
বনতরু তাহার বন্ধু, বন্য মৃগশিণড তাহার আত্মীয়-স্বজন, এই প্রকারই 

৪৬০ 
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তাহার অনুভূতি হইয়া থাকে । যাহা শন্াস্থান? তাহাও তিন জনসঞ্কুল বলিণ। 

জ্ঞান করেন । বিপদ্ ততৎসকাঁশে সম্পদ বলিয়া অনুভূত হয়। বধ-বন্ধনাদি 

ষেকোন বিপদই ঘটুক, তংসমীপে তৎসমস্তই মহোৎসব বলিয়া অন্গুভূ 

হইয়া থাকে । তিনি মহারাজ্যেই বাস করুন বা মহাবনেই থাকুন, কিছুতে 
তাহার ভাবাস্তর দৃষ্ট হর না! অসমাধি অবস্থাই তাহার মহাসমাধি, দুঃখই 

মহান্ সুখ, ব্যবহারদশায় অবস্তানই মৌনাবলম্বন এবং কর্ম্মই নৈষ্বর্মা। 

তিনি জাগ্রন্দশাতেই স্ুবুপ্তিগত এবং জীবনসত্বেই মৃতবৎ। সমস্ত লোকব্যবস্থার$ 

তাহ! দ্বার! নিষ্পাদিত হয়ঃ অথচ তিনি নিজে যেন কিছুই সম্পাদন করেন না ৩. 

তিনি রসিক অথচ অরসিক, স্তহ্ৃদ্বৎসল অথচ স্সেহ-হীন, একান্ত দয়াশীল অথচ 

নির্দষ্ব এবং পিপাসার্ত অথচ পিপাসা-বিরহিত | তাহার সাধুবব্যবহার সব্বজন 

কর্তৃকই প্রশংসিত ; পরন্ত তিনি বিবেচন। করেন, তিনি নিজে কিছুই করেন ন!, 
যেন নিশ্চেষ্টভাবেই অবস্থিত আছেন, এইরূপই তাহার বোধ হমু। তাহার শোক 
নাই, ভয় নাই, ক্লেশ নাই অথচ তিনি যেন শোকার্ত বলিয়াই পরিদৃষ্ট হন, 

তাহাকে দেখিয়া! কেহই ভীত হয় না এবং তিনিও কাহাকে দেখিয়া ভয় করেন 

না। সংসারের রসাস্বাদ তিনি করেন বটে, অথচ সে বসে বিশেষ ভয়ও করি 

থাকেন । ৭-৯। কোন লব্ধ বিষয়ের জন্ট তিনি অভিনন্দন করেন না এবং কোন 

অপ্রাপ্ত বিষয়ের জন্যও তাহার ইচ্ছা নাই । যথাপ্রাণ্ত বর্তমান বিষয়ে যে একট। 

আনন্দ বা বিষাদ প্রতীয়মান হয়, তিনি তংশুন্ট হইয়াও অধিষ্ঠান করেন। 
কোনরূপ সুখ বা ছুঃখ তাহাকে অভিভূত করিতে সমর্থ নহে। সুখ-ছুঃখ যাঁহাই 

ঘটুক সমস্তই তিনি তুল্যভাবে সহ করিয়! যান; তিনি ছুঃখীর ছুঃখে এবং 

সখীর স্থখে সুখী হন। ষেরূপ অবস্থাই ঘটুক একই ভাবে তাহার কাল কাটে: 

পুণ্যক্রিয়াই তাহার প্রিয় ; তদ্ভিন্ন অন্য কন তিনি ভালবাসেন না। কেন না" 

মহতের স্বভাবই এই যে, অশান্ত্ীয় কার্ধ্য হইতে নিয়ত তাহারা ক্ষান্ত থাকেন। 

তিনি কোথাও রসিকতা প্রকাশ করেন না? অথচ তিনি যে কোন স্থানে 

অরসিকতাও দেখান না! উপযাচক হইয়া কোনরূপ কনম্ম করাও তাহার 

্বভাববিরুদ্ধ। অন্তরে তিনি বীতরাগ অথচ সর্ঝাত্রই তাহার সরাগভাবের 

অনুভব পরিদৃষ্ট হয় 1১০-১৩। এ সংসারে স্থখ-ছুঃখে তিনি স্পৃষ্ট নহেন ; এ 
অবস্থায় শাস্ত্রবিহিত কাধ্যই কেবল তাহার কবণীয়। সেকাধ্যেও কোনগ্রকার 

আনন্দ ব৷ বিষাদভাব তাহার নাই । এই সংসার-নাটকের অভিনয়গ্রদর্শনচ্ছণে 

কখন কখন তিনি স্থুখ-ছুঃখভাব প্রকাশ করেন বটে ; কিন্ত সে ভাবট। তাহার 

আন্তরিক নহে। সংসারীর অনুকরণ করিতে এক একবার তাহার ইচ্ছা হয়? 

তাই তিনি ক্ররূপ করেন মাত্র ; বস্ততঃ একই প্রকার ম্বভাবে তাহার অধিষ্ঠান ! 
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পুত্র-পরিজন ব। ব্যবহারোপধুক্ত বস্ত ইত্যাদি সকল দ্রব্যই তত্বদর্শার নিকট 
ভলবিষ্বতুল্য । তৎসমস্তের প্রতি তাহার স্সেহ বা অন্ুরাগের ভাব কিছু 

ন.ঞ্িত হয় ন। | তত্বজ্ঞ ব্যক্তি অন্তরে এইরূপ শ্রেহরহিত হইলেও বাহিরে প্রগাঢ় 

'নহান্রন্ছিদয় ব্যক্তির হ্টায় বাৎসল্যব্যবহার দেখাইয়। থাকেন ৷ মুঢ় ব্যক্তিগণের 
নকট আত্মার দৈনিক সত্তা শ্বীকার্ষাঃ তাই মোহান্ধ হইয়া একেবারে বিষয়রসে 

মগ্ন হইয্বা থাকে 1১৪-১৭। সন্তপ্ত বৈতরণীসলিলে আকণ্ঠ মগ্র থাকিয়া লোকে 

যেরূপ উন্মগ্নমুখে কিঞ্চিন্মার বায়ুস্পর্শন্তখ বোধ করে, তদ্রুপ শ্রী সমস্ত লোকের 

ভাগ্যেও বিষয়ের কিয়দংশমাত্র ভোগ হয় । পরন্ত সম্পূর্ণ বিষয়ভোগ করিয়। 

বিশ্রামপ্রাপ্তি তাহাদের ভাগ্যে ঘটিঘ। উঠে ন1। তত্রজ্ঞানী বাহিরে সর্বপ্রকার 

বাবহার সম্পাদন করেন; অথচ অন্তরে তাহার নিয়তই ক্গিপ্ধভাব। তিনি 
স্তরে অন্তরে সর্ধদ। বাহ্যবস্তর প্রতি আসক্তিবিহীন, অথচ বাহিরে আসক্তের 

শ্াব প্রতীয়মান হইয়। থাকেন 1১৮-১৯ 

শ্রীরাম বলিলেন, হে মুনিগ্রবর ! আপনার কথিত এই যে তত্ববিদের লক্ষণ, 
ঈহ। কি সত্য, না দ্াস্তিকাদি ব্যক্তির কল্পিত অলীক ? ইহা| কি উপাষে নিরূপিত 

১ঘ? অজ্ঞ দান্তিক ব্যক্তিও তো বাহ্বক্রিয়ায় এরূপ ভাব দেখাইয়। থাকে । 

ে ঘুনিশ্রেষ্ঠ ! এরূপ ঘটন। অপ্রত্যক্ষও নহে যে, ভগুলোকে আপনাকে একটা 

নাধু তপস্থী বলিয়া! জনসমাজে গ্রচার করিবার অভিলাষে চিত্তশুদ্ধি না থাঁকিলেও 

বঙ্গচর্য্য অবলম্বনে তত্রজ্ঞানীর ভান প্রদর্শন করে ।২০-২১ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, ভে রাম ! আমি তোমার কাছে তত্বজ্ঞানীর স্বরূপ বণন 

করিলামঃ উহা! সত্যই হউক বা ভগুচর্য্যাই হউক, এ প্রকার ভাবই সর্বপ্রকারে 

সমীচীন, সংশয় নাই । ভগুচর্য্] করিয়া যদি এরূপ ভাব কেহ দেখায় তাহাও 

উদ্তম; কারণ? অভ্যাস করিতে করিতে শনৈঃ শনৈঃ শ্রী ভাবট? স্বাভাবিক 

হইঘাও দীাড়াইতে পারে । ফলতঃ তোমায় আমি যে সকল লক্ষণ নির্ণয় করিয়া 

দেখইলামঃ তত্বজ্ঞদিগের স্বভাবান্ুভূতির উপর নির্ভর করিয়াই উহা যথাযথ 
কাঙিত হইল। আমার উদ্দেগ্ত ভগুচর্যযার কথা বলা নহে; আমি তাহ 

বণও নাই। সংসারে তত্বজ্ঞানিগণের অনুরাগ নাই; তাই ক্রিয়াফলেও 
তাঙারা আগ্রহশূন্ত । তবে যে তাহারা সংসারান্ুরাগী লোকের ন্যায় লক্ষিত 

১ন, তাহা কেবল বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত বাবহারের অনুরোধেই ঘটে । তাহাদের 
অঞ্তকরণ স্বভাবতই দয়ার; সংসারের স্খস্বাচ্ছন্দ্যে তাহাদের হাস্ত-বিকাশ 

শাই) তথাচ অজ্ঞ ব্যক্তির ব্যবহারদশায় হাস্ত করিয়া খাকেন। চিত্ত দর্পণে 
সমগ্র দৃশ্তবস্তই প্রতিবিষ্বিত হইয়া থাকে | তাহারা শী সমস্ত বস্তকেই স্বপ্লাবস্থায় 

কবগত কাঞ্চন ও মিথ্যাকল্লিত রম্য অট্টালিকার ন্যায় অসৎ বলিষাই বিবেচন। 
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করেন। লোকে যেরূপ দূর হইতেই আঘ্রাণ দ্বারা চন্দনরক্ষের সৌগন্ধ বুঝিতে 

পারে তদ্রপ তত্বঙ্ঞানীব অন্তঃমিগ্ধত| দূর হইতে দেখিয়াই বুঝিতে পারা 

যায়। ২২-২৫। আরধাহারা জ্ঞেমে পদার্থ বিদিত হইয়াছেন, বাহাদের আশয 

পরিশুদ্ধ হইয়াছে, তাহারা তে। দর্শনমাত্রই তত্বজ্ঞানীর প্ররূপ ভাব বুঝিতে সমর্গ 

হুইয়। থাকেন । ফলে সর্পের পদ সর্পে ই জ্ঞাত হইয়া থাকে | নিজের এরূপ ভাব 
দাম্তিকেরাই জনলমাজে দেখাইন| বেড়ার ঃ পরন্ধ যাহার। যথার্থ তত্তজ্ঞানা 

মহামন।, তাহার! সেরূপ করেন না। তাহারা উহ! গোপনেই রাখিখ। 

দেন। বিবেচন। করিয়। দেখ, সাধারণ লোকে যে বস্তু ক্রয় করিতে সমর্থ 

হয় না; সেই অমূল্য চিন্তামণি বস্ত-কেহ কি তাহার বিপণিতে বৃথ। 
পাতাইয়া৷ রাখে? জ্ঞানীর শ্বকীয় গুণপ্রকাশে কুগ্তিত হন কেন? তাহার! 
নিজগ্ডণ গোপন করিয়া রাখেন কেন? ইহার মন্ার্_ দান্তিকেরা যেরূপ 

অপরের নিকট জ্ুখ্যাতি-ম্মানের বাসনা করে, তাহাদের সেরূপ আশা 

নাই । কারণ, তাহাদের বিষয়-স্পহার সম্পূণ অভাব | ২৬-২৮ 

হে রাম! অন্টে অবজ্ঞা করুক, স্বরং অন্ঠটের নিকট অসংরুত 

হউন, কিংব। দারিদ্)দশ। ভোগ করিতে থাকুন, তাহাতে তিনি যেরূপ সুখবোধ 

করেন, মহান্ম্পত্ত প্রাপ্ত হউন বা জনসমাঁজে মহাসম্সানে সন্মানিত হউন, 

তাহাঙেও তাহার তাদূশ স্থখোদয় হয় ন।। তাহাদের যে স্বানুভবন্বরূপ 

জ্ঞাতজ্ঞেয়তা, তাহ। তাহার। অন্তকে প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন ন|। 

অধিক কি, ধিনি তত্তজ্ঞ, তিনি স্বয়ং তাহা দেখিতে সমর্থ নহেন | আমি গুণী; 

অপরে আমার গুণ বিদিত হউক-_বিদিত হইঘ়া আমার সম্মান-সংকার করুক! 
ঈদৃশী বামন। অভিমানিগণেরই হইন্বা থাকে । যিনি মুক্তচেতা যোগা ব্যক্তি, 

তিনি কদাচ এরূপ বাসন। অন্তরে পোষণ করেন না । ২৯-৩১ 

হে রাম ! মন্ত্রৌষধি গ্রয়োগ করিলে খেচরী প্রভৃতি সিদ্ধি অজ্ঞ ব্যক্তিগণের ও 

আয়ত্ব হইতে পারে। কি প্রাজ্ঞঃ কি অজ্ঞ, যাহার যেমন আয়াসঃ সে 

নিশ্চয়ই সেইরূপ কফললাভেই সমর্থ । চন্দনসৌরভ যেরূপ চন্দনকাষ্ঠের সঙ্গে 

নিত্য সম্বন্ধযুত্ত, তদ্রপ বিহিত অবিহিত কন্মফলও সর্ধলোকহৃদয়ে সদ। 

সন্নিহিত, পরস্ত সময পাইলেই তাহা প্রকাশিত হয়। অহভ্তাব, বাসনা, 
দ্বৈতভাব ও বাস্তববুদ্ধি ষে ব্যক্তির দৃশ্ঠবস্ততে বিদ্ধমান, শৃন্গতি প্রভৃতি 
ক্রিয়াফলসাধনে সেই ব্যক্তিই সমর্থ। যিনি সকলই ভ্রান্তি বলিয়া অবগত 
আছেন, কিছুই কিছু নয়__সবই শুষ্ট, ইহাই বাহার সিদ্ধান্তঃ সেই বাসনা 
বিরহিত তত্বজ্ঞানী কি প্রকারে ক্রিয়াফল-সাধনে সমর্থ হইবেন ? কি কার্ধী। 

কি অকার্ধ্য, কিছুতেই তিনি প্রয়োজনীবতা দর্শন করেন ন1। সমগ্র ভূতকুণের 
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মণ্। কোন একটি ভূতের সঙ্গে তিনি সম্বন্ধ রাখেন ন। | ৩২৩৭ । কি মত্ত্যঃ 
'কন্বর্ণ। কি দেবস্থানঃ কোন স্থানেই তন্ুজ্ঞানীর উদার চিত্তের লোভনীয় 

গদার্থ পরিদৃষ্ট হয় না। এই নিখিল জগতই যৎসমীপে তৃণবৎ তুচ্ছ, তাহার 

আবার আদরের বস্ত কি হইবে? জাগতিক সমস্ত কার্ধযই ফিনি সম্পাদন 

করিয়াছেন, তাদৃশ পরিপৃর্ণমন| মুনি ষথাস্থিতভাবেই অনিশ্চিত এবং ষথাপ্রাপ্ড 

কশ্মেরই অনুসরণ করিরা থাকেন । তাহার অশুঃকরণ নিয়তই শীতল। 

উঠার মন নিরন্তর সন্থভাবে সংস্কিত ও তাহার আকার পরিপূর্ণ সমুদ্রব 

সর্দদ1 পূর্ণতাময়, আশয় গভীর হ্ইয়াও প্রাকটরূপ। তিশি সতত মৌন- 

ভাবেই অধিষঠিত। স্থধাপুণ হদ এবং পরিপূর্ণ চন্ত্রের স্তায় তিনি নিত্যই 
আপনাতে আনন্দধারী এবং অপরেরও আনন্দদারী। জ্ঞানীর দ্বার অপরের 

খ্দুর আনন্দ জন্মে বোধ হয়ঃ পারিজাতমঞ্জরী-ম্ডিত রমণীয় সুরকুঞ্জেও 

ত্দপ আনন্দলাভ হর ন।|। ৩৮-০৩। গ্রীষ্মকালীন শশাঞ্ষমগ্ুল আর সুরভি 

পুষ্পোগ্ভানের বসন্ত, এই ঢইাটির সঙ্গে তত্রজ্ঞানীর তুণন। কর] যার। তিনি 
যেরূপ উদার অন্তঃকরণকে সাররূপে গ্রংণ করেন, তাহ। রাগাদ দ্বার। দুষিত 

নহে, উহ! অক্ষত। তত্বজ্ঞানীর ধারণা-_এই ইন্দ্রঞগালময় ব্রন্মাণ্ড অলীক 

লাস্তিমাত্র ; এইরূপ ধারণাখশেই তীয় হদয় হইতে বিশ্ববিষস্গিণী সক্ল্পকল্পনা 

অহরহ দূরীভূত হইতে থাকে । তত্বজ্ঞানী শীতণ্রীষ্মাদি রেশে অবজ্ঞা 

প্রদর্শন করেন, তাই এ সমস্ত তাহার দেহস্তিত হইলেও অন্টের দেহস্থ 

ধিঘ্বাই জ্ঞান করেন। বস্ততঃ এ সকল কিছুই তিনি ম্বযুং অনুভূতি 

করেন না। লতা ষেরূপ একমাত্র পাঁদপেরই আশ্রয় লইয়া তাহ। হইতেই 
জল গ্রহণ করে, এবং ভাহাতেই সন্থষ্ঠ হ, এই সংমারবিরক্ত তত্বজ্ঞানীরাও 

শুদপ একমাত্র করুণোদ।র বৃত্তি অবলগ্ন দ্বারাই জাঁবক। নিব্বাহ করিয়া 

থাকেন | 3৪-8৭। সাধারণ লোক যে প্রকার ব)খহার করে, তত্বজ্ঞ ব্যক্তির! 

শুদ্ূপ ব্যবহার করিলেও» স্থাবর জঙ্গম সকল ভূতের উপরেই তিনি বিরাজ 
কারতেছেন। তত্বজ্ঞ ব)/ক্ত বুদ্ধিপ্রাসাদে সমাসীন ; তাই তাহার কোনরূপ 

অগ্চশোচনার বিষয় কোথাও নাই। পর্বতারূঢ় ব্ক্তির দৃ্গিতে মন্ত্য জনগণ 
(ধ ভাবে প্রতীয়মান হয়, তাহার চক্ষুতেও সমস্ত লোক সেই প্রকারেই 
প্রতিভাত। এক সংসারভ্রম বিশাল সমুদ্র; ইহার পরপারে তিনি উপস্থিত 
উইযাছেন এবং এ সমুদ্রের তরঙ্গতাড়না হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন । 
শন পরম বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন । এ জগতের পুর্বর্তী অবস্থা তিনি 
প্রশান্ত অন্তঃকরণে পর্যযালোচন। করেন, এবং মনে মনে উপহাস করিয়। 
"/কন।। যে সকল ব্যক্তি ভ্রমান্ধঃ তাহাদিগকে তিনি উপহাস করেন 
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এই বিন!শশীল। সংসারদৃষ্টিকে দিগ ত্রমের সহিতই তুলনা কর। যাইতে পাবে; 
অথচ ইহাই পুর্বে আমাকে মোহীচ্ছন্ন করিঘ্বাছিল এই ভাবিয়। তিনি অস্ত 

বিশ্বর অনুভব করেন। সমগ্র সম্পদ্ই আমার নিকট তৃণবৎ অনার পদাৎ, 
এইরূপ তিনি তাহাদিগকে উপভাস করিয়া থাকেন ; কিন্তু তাহার গ্রশাস 

বৃও বলিয়া (তিনি হৃদষে কিছুমাত্র গর্বধভাব পোষণ করেন না। ৪৮-৫৩ 

তত্জ্ঞদিগের বাসস্থানের কোনও প্রকার বিশেষ নিয়ম কিছু নাই । তাহাদে/ 
মধ্যে ধাহার যেরূপ ইচ্ছা, তিনি সেইব্ূুপ ভাবেই কালযাপন করিয়! থাকেন। 
কেহ ভিন্কুকের বেশে ঘুরিয়া বেড়ানঃ কেহ সন্যাসীর বেশে নির্জন স্থানে 
বাস করেন, কহ ব| মৌনাবলম্বন পুর্বক অথবা ধ্যান-পরায়ণ হইয়া! কালযাপন 
করেন, কেহ কেহ পগ্ডিতরূপে শ্রুতি স্ৃতি প্রভৃতি শ্রান্ত্রের শ্রোতৃরূপে। কেই 

রাজার বেশেঃ কেহ কেহ ব| ব্রাহ্মণের বেশে বাস করিয়া থাকেন। 

কেহ অজ্ঞবৎ হইয়। থাকেন : ৫৪-৫৬। কেহ কেহ গুটিকাদি-সিদ্ধ হন। কেহ 

বা শিল্পকলায় অভিজ্ঞ হইয়। অবস্থান করেন, কেহ কেহ দুরাত্মাজনোচিত 

বেশে বিরাজ করেন, কেহ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের বেশে ভ্রমণ করেন, আবার 

কেহ ব। আচারহীন যথেচ্ছাচারী হইয়া থাকেন। কেহ এরূপে বিচরণ 

করিয়া থাকেন যে, দেখিয়। মনে হ্যুঃ যেন এক পাগল যাইতেছে । আবার 

কেহ বা পরিব্রাজকের গ্যায় যাতায়াত করিয়া! থাকেন । ৫৭-৫৮। দেহ প্রভৃতিকে 

পুরুষ বল! চলে ন!ঃ আবার চিত্ত প্রভৃতি বন্তও পুরুষপদবাচ্য নহে ; পুরুধ 

চৈতন্ন্বরপ) তাহার কোন লময়েই ধ্বংদ নাই। অচ্ছেছ্য, অদাহ, অক্রেগ্, 

অশোধ্য ও নিত্য, এই প্রত্যেক বিশেষণই তাহাতে সুসঙ্গত! তিনি সর্ধগামী। 

সনাতন, স্থাণুর ন্যায় চলাচল-হীন । এইরূপ জ্ঞানযোগ লইয়া যে ব্যক্তি 

প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি সর্বত্রই যথেচ্ছরূপে অবস্থান করিতে সমর্থ; 
তাহার বাসস্থানের কোনরূপ একট। নিয়ম নাই। তিনি পাতালে গমন 
করুন, আকাশ ভেদ করত উদ্দগ হউন, দিক্চক্রবালে ভ্রমণ করিতে থাকুন, 

'অথব! শিলা দ্বারাই পিষ্ট হউন, কোন অবস্থাতেই তাহার স্বভাবের অভাৰ নাই। 

তিনি অজর টৈতন্যস্বরূপ ; তাহার ধ্বংস-সম্ভাবন। কোন সময়েই নাই । তিনি 

আকাশের ন্যায় বিশদঃ শিব) শান্ত, অজ; ঞ্নব বস্তু, ইহাতে সন্দেহ নাই । ৫৯-৬২ 

দ্যাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত 
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বশিষ্ঠ বলিলেন,”_-আমার কথিত সেই চৈতন্তরূপী পুরুষ প্রত্যগাত্মার 
গরকাশরূপে বিষয়াকারে সকল স্থানে প্রকাশমান ! তিনি আগ্ঘন্তহীন | সুতরাং 

কি প্রকারে তাহার ধবংস-সন্তাবনা! হইতে পারে? অস্মদীয় মতে সেই চিন্মাত্রই 
পুরুষ নামে প্রখ্যাত । এই পুরুষের ধ্বংস কখনই নাই। যদ্দি বণ, তাহার 

ধ্বংস আছে, তবে তাহার উত্তর এই যে,যদি তাহাই হর, তাহা হইলে সৃষ্টির সাক্ষী 
থাকে না বলিয়। স্থষ্টিই অসম্ভব হইয়া! পড়ে । প্রথমে চৈতন্যের উদ্ভব, তাহার পর 

কষ্টি, যদি এইরূপ বল; তবে তাহার উত্তর এই ষে, এরূপ বলাও সঙ্গত নহে; 

কারণ, চিৎ এক ব্যতীত ছুই নহে। কেহ কেহ চিতের ভেদ-ভিন্নতা শ্বীকারই 

+রেন না। চিতিজ্ঞান বা অনুভব নামক বস্থ প্রত্যেকের নিকটে এক ।১-৩। 

ইহ। (যেমন সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, হিম-শীতল, অগ্নি-- 

্। এবং জল-মধুর, সেইরূপ যিনি বিশুদ্ধ চিন্মাত্র তিনি একই 
পদার্থ, ইহাই সকল পঙ্ডিতের অভিমত । যদি তুমি এই কথা৷ বল যে»শরীরের ধ্বংস 
হল চিন্মাত্রেরও ধ্বংন অশ্শ্ঠন্তাবী, তাহা হইলে বলিব, এ ধংসই আননের 

ব্যয়। কেন না, যে ধবংসে সংসারের ক্ষষ হই থ।কে, তাহাতে তে। কিছুমাত্র 

%খ নাই । এই কথাটা যদি আরও স্পষ্ট করিম। বণ্তিতে হয়, তবে বলিতে হইবে) 

চার্পাক ও বৈশেষিকের মতে জুখ-দ্রঃখের অন্থভবরূপ যে বিশেষ জান, 

»দব্যতীত চিন্মাত্র বা চিৎসামান্ত বলিয়। কোন পৃথক জ্ঞান নাই। তাহার! 
বলিষা থাকেন, উক্ত বিশেষ জ্ঞানের প্রতি অবচ্ছেদকতানন্বন্ধে দেহই হইল 

একমাত্র কারণ ; সুতরাং জ্ঞানের কারণীভূত যে দেহ, তাহার ধ্বংসে জ্ঞানের 
অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না । অতএব এই চার্ধাক-বৈশেষিকাদির মতানুনরণ করিলেও 

মুঠ্যাতে আনন্দেরই বিষয়, ছুঃখের কারণ কিছুমাত্র নাই ॥ কেন না, যাহ! স্ুখ- 
চখ-জ্ঞান, তাহাই অন্মদীয় মতে সংসার | পরন্ত যদি মৃত্ুতেই এই জ্ঞানের শেষ 
৭, ভাহা হইলে তো মুক্তি সহজই হইয়া পড়িণ। ইহাতে যদি আনন্দ না হয়, 
হাহা হইলে আর আনন্দ হইবে কোথায় ? ৪-৫ | এখন যথার্থ কথা এই, দেহের 

দবংদ হইলে চিদাকাশের ধ্বংস হয় না । কারণ, দেহ যদি বিনষ্ট হয়, তবে সেই 
শরীরাধিষ্ঠাতা যে পিশাচ-ভাবাদি পাইয়া! থাকেন, ইহা তাহার বন্ধু-বান্ধবর! 
অনেকেই বহু সময়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছে । দেহধবংসে চিতিরও ধ্বংস হইবে, 
ইহা অত্যন্ত অযৌক্তিক কথা । পিশাচ-দর্শন অধম প্রাণীরই ধর্ম) এ কথা 
হলিলে বলা ষায়) অধম প্রাণী তাহার বন্ধুমরণের পরই পিশাচ দেখিয়া! থাকে 
কেন? সব সময়ই কেন না দেখে? যদি এ কথা বল, পিশাচদর্শন 



০৯৮৮ বাশিষ্ঠ-মহরামায়ণ 

জীব-সাধারণেরই ধন্ম নহে; যাহার বন্ধুমরণ-জ্ঞান থাকে, সেই পিশাচ দর্শন 
করে, ইহাঁও বলিতে পার না ঃ কারণ, মনে কর, কাহারও বন্ধু বিদেশে অবস্থান 

করিতেছেঃ এক জন মিথ্য। করিয়া বলিল, তোমার বন্ধুর মৃত্যু হইয়াছে। 'এ 

ক্ষেত্রে এ বিদেশী ব্যক্তির বন্ধুমরণ-জ্ভীন থাঁকিলেও তাহার পিশাচ-দর্শন হয় না 
কেন? ৬-৯1 এ কথা সত্য যে, এই চৈতন্য সর্বব্যাপী, ইনি কৌন বস্তকৃত পৰি 

চ্ছেদে নিয়ন্ত্রিত নহেন | কলে ইনি মেখ!নে যেষে বস্তজ্ঞান করেন, তাহা দ্বার। 

আপনাকেই সেই সেই বস্তরূপে বোধ করিয়। খাকেন। বে বস্ত জ্ঞেয়ঃ ভাই 

ইহা হইতে পৃথকৃ নহে। সম্পূর্ণ ঘনীভূত অবাধিত চিৎ্সঙ্থক্সগুণে যিনি যেব্ুণ 

হন), অন্ুভবও ঠিক সেইরূপ হইয়। থাকে। স্যষ্টিবিষয়ে চিতের স্বভাব 

একমাত্র কারণ ; তদতিরিক্ত অপর কারণ কিছুই দেখা যায় না। যদি এমন 

কথা বলা হগ যে, চিতি ব্যতীত অপর কারণ আছে, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্তা-_সেই 

কারণ কিঃ কি প্রকার এবং কিরূপেই বা উহা সম্ভবপর? ফলত স্কষ্টিব 
পৃরেব এই £জগদাক্ৃতি বিকল্পকল্পনা ছিল না) একমাত্র চিদাকাশই এরূপ 

প্রকাশমান। এই সমুদঘ্ধ যে দৃষ্ঠাক।রে প্রভীসিত হইতেছে, ইহ| সেই 
চৈতন্টেরই বিবর্ত-মাব্র ৷ স্বকীয় যে একট। চমতকার চঠুরতাঃ চিদাকাশ তাহাকেই 

দৃশ্াকারে জাগ্রংস্বপ্নবোধে অনুভব করেন! নিদ্রিত অবস্থান এরূপ জ্ঞান থাকে 
না ; সেই জন্ঞ তখন এ দৃশ্ঠবোধ হয় না । ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবেঃ এ বোধাবোধ 
চিদ্বাকাশেরই স্বরূপ ৷ উহ্না চিদাকাশরূপে একই বস্তু) এ বিষয়ে বাকোর 

পার্থক) ব্যতীত আর অপর কিছু পার্থক্য নাই। সুতরাং দৃশ্তভাব যে নাই? 

ইহা স্থির-সিদ্ধান্ত হইল । তবে তত্বজ্ঞজানের উদয় হইবার পুর্ব্বে তত্বজ্ঞদিগের যে 
দৃশ্যভ।ব, তাহ! অবিচারণ। ব্যতীত আর কিছুই নহে । এ অবিচারণা তত্বজ্ঞানেব 

বিচারোদয়েই দূর হইয়া যাদ্ধ। সুতরাং সে দৃপ্তভাব আর কোথায়? 
আত্মজ্ঞানের বিচারবিষয়ে বুদ্ধির চেষ্টা জন্মে। এই চেষ্টা দ্বারাই আত্মজ্ঞানের 

প্রক্ অভ্যাস হয়; এই অভ্যাসগুণেই উভয়লোকসিদ্ধি হইয়। থাকে | ১০-১৮ 

হে সাধো । যদিও তোমাদের অবিগ্ভার নাঁশ হয়ঃ তাহ1| ইইলেও অভাস 
ব্যতীত সিদ্ধ হওয়। সম্ভব নহে। যে ব্যক্তি শম-দমাঁদি সাধনযুক্ত হইয়াছে এবং 
আলন্ত-উদ্বেগাদি ত্যাগ করিতে পারিয্াছে, ভাহার পক্ষে প্রত্যহ প্রতিমুহুর্তে এ 
উভয়-লোক-হিতকর অধ্যান্সশাস্ত্রের আলোচনা করা একান্ত কর্তব্য । তোমরা 

বহু সৌভাগ্যশালী আর তোমরাই যদি একযোগে একনিষ্ঠভাবে আত্মজ্ঞানবিচার 
অভ্যাস করিতে সমর্থ না হও, তবে উহা! জ্ঞাত হইলেও অবিজ্ঞাতরূপেই থাকি! 

যাইবে । দেখ, যে ব্যক্তি যে বস্তুর জন্য আন্তরিক যত্ত করে, সে তাহা অবশ্যই 
লাভ করে, তাই বলি, তোমরা অসংশাস্ত্রের আলোচন। ত্যাগ কর, যাহা সংশান। 



নির্বাণ প্রকরণ ৩৬৯ 

১ঠারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হও। যদি এইরূপ কর; তবে রণভূমি হইতে 
ণজয়ুলক্্ীলাঁভের ন্যায় শীঘ্রই তোমর! শান্তি লাভ করিতে পারিবে । ১৯-২৩। 

বিংবক এবং অবিবেক এই ছুই দিকেই মনোরূপ নদী প্রবাহিত, কিন্তু চেষ্টা বারা 
গে দিকে প্রবাহ নিষমিত করা যায়ঃ উহা! সেই দিকেই স্থির হয়। আমার কথিত 
:£ অধ্যাত্মশান্্র অপেক্ষা কল্যাণজনক আর কিছুই বর্তমান নাই এবং ভবিষ্যতে ও 
(পদ হইবে না। তাই বণ্ল, যাহা! পরমবোধ, তাহা পাইবার নিমিত্ত এই 

গর্ণাআশান্ত্রেরইে বিচারালোচনা কর । স্বয়ং বিচার করিষা দেখিতে সমর্থ 

,ইলেই সংসাররূপ পথ-ক্লেশহর পরম জ্ঞান উপলব্ধি হইয়া থাকে, নচেৎ বর- 
শাপাঁদির হ্যায় সহসা উহা! উৎপন্ন হয় নাঃ মাতা-পিতা অথবা তোমার অজ্জিত 

1-[কৃম্ম তোমার ষে কলাণসাধনে সমর্থ হয় নাই এই অধ্যাত্মশান্ত্রর আলোচনা 

এব! তোমার সেই কল্যাণ সাধিত হইবে | ২৪-২৭ 

তে সাধো ! এই ভববন্ধনময়ী বিশ্ুচিকা অত্যন্ত বিষম! ; আত্মজ্ঞান ব্যতীত 
£চাওর উপশম হওয়। সম্ভব নহে । “অহ এইরূপ মোহমযী মায়ার প্রসাদে ষে 

.পটা দারুণ ক্লেশজনক দশা উপস্থিত হয়, শান্বার্থের ভাবন! দ্বারাই সেই দশ 

*ইতে সত্তর মুক্তিলীভ করিতে পারিবে । ক্ষুধাঁতুর সর্পের রসহীন বায়ুভক্ষণের 

্য/ন তোমরা পরিণাম-ছুঃখদ বিষয়সমুহের আস্বাদ গ্রহণ করত আকাশরূপিণী 

»সার-মায়ায় আর আবদ্ধ থাকিও না। অহো! কি হুঃখের কথা! তোমাদের 

মদ্রাতসারেই এই সমুদয় দিন চলিঘা ষাইতেছে ৷ সুতরাং এখন হইতে যত দিন 
চি! থাকিবে, ততদিন শুভকর্মেই সেই সকল দিন কাটাইয়া দেও | ২৮-৩১। 
খন্নালোচন। প্রভৃতি উপায় দ্বারা! আশ্বাসলা৬ করিবার স্থযোগমাত্র মৃত্যু- 

দিন পর্য্যন্ত আছে। যখন করাল কাল আসিয়া উপস্থিত হইবে, 'তখন তো 
কিদই করিতে পারিবে না। মৃত্যু উপস্থিত হইলে তখন আর কষ্টের সীম! 
থাকবে না। গাঢভ্রমান্ধকারময় মুঢ় ব্যক্তিরা প্রাণপাত করিয়াও ধন- 

ম'নাদি অর্জন করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে যায় ; কিন্ত তাহাদের মুটুত। এতই অধিক যে, 

ওঠার শান্ত্রনিদ্দিষ্ট বিবেক-বৈরাগ্যাদি অভ্যাস দ্বার তত্জ্ঞানশালিনী পবিত্র 

ধদযোগে অনাধাসলভা অজর পদলাভের নিমিত্ত কিছুমাত্র চেষ্টিত হয় না। 
ম1'ার। চেষ্টা করিলেই চিদাক1শের উপর পদক্ষেপ করিতে সমর্থ হয়ঃ তাহারা কি 
এ যে স্বীয় মস্তকে অজ্ঞানরূপ শত্রর পদক্ষেপ সহা করে, ইহা প্রকৃতই ধারণ! 
কপ। যায় না । ৩২-৩৫ 

হে সঙ্জনগণ ! তোমরা মান, মোহ পরিত্যাগ কর, সুদ বিবেকের আশ্রয় 
গংণ কর এবং মোক্ষপথের পথিক হইয়া অসার সংসারগতি আর লাভ করিগ 
শ!। যদি বিবেকবৈভবে আত্মবোধ পাঁওয়। ধায় তবেই সকল বিপদের 

৪৭ 
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উন্মলন হওয়া সম্ভব '৩৬। বিবেচনা করিয়! দেখ, আমি দিবারাত্রি তোমাদের 

নিমিত্তই বাঁক্যব্যয় করিয়া পরিশ্রান্ত হইতেছি, স্বতরাং আমি যাহা বনি, 
তোমরা কৃপা করিয়া তাহা একবার শরবণ কর এবং তদন্ুলারে দেহাদি-প্ি 

চ্ছিন্ন আত্মভাব ত্যাগ করত ব্রহ্মভাব অঙ্জন কর। যে মুঢ় ব্যক্তি নরণন্ৎ 

অবগ্যন্তাবিনী বিপদের চিকিৎসা তৎগণাৎ করিতে না পারে, ফলে মৃত্যু মদ 
উপস্থিত হয়ঃ তখন সে কোন্ উপায় অবলম্বন করিবে? তৈলপ্রার্থার প্রয়োজন 

তিল দ্বারাও যেরূপ পূর্ণ হয়ঃ সেইরূপ আত্মজ্ঞা নার্থীর কাঁমন। এই গ্রন্থের সহায়ত।- 
তেই পুর্ণ হয়। এই ষোগবাশিষ্ঠ রামায়ণই আত্মজ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট সহায় ইহ! 

অপেক্ষা আম্মজ্ঞানলাভের শ্রেষ্ট গ্রন্থ আর নাই । প্রদীপ দ্বারা যেরূপ বস্তু গ্রকা* 

পায়, এই শাস্ধ দ্বারাই সেইরূপ আত্মজ্ঞান প্রভাসিত হইয়া! থাকে 1 ইহা পিতা 

হ্যায় জ্ঞান দান করে এবং জ্ীর ম্যায় মনোরঞ্জন করিয় থাকে | ৩৭-৪৪ । 

অপর শাঞ্ধের সাহায্যে যে আত্মজ্ঞান পাওয়া যাঁর না, এই শান্ছের 

আলোচনা দ্বার সেই ছুরলভ জ্ঞান অনায়াসেই লাভ করা যা 

তত্বজ্ঞানোৌপযোগী যে সমস্ত সমুদয় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বিছ্যমান, এই গ্রন্থই তাহাদের মণে। 

সর্বশ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থের সাহায্যে আত্মজ্ঞান অতি সহজেই আয়ত্ত হয়। পক্গান্তরে, 
এই গ্রস্থ যে নীরস এবং কর্কশ, তাহাও নহে ; ইহাতে রসাস্তরও আছে স্ুপ্রচ 

ইহাতে অতিরঞ্জিত কোন বিষয়ের আলোচন!| নাই । এই গ্রন্থে তত্রজ্ঞানি 

সম্প্রদায়ের সিদ্ধ ঘটনাপারম্পর্যোরই যথ।যথ উল্লেখ করা হইয়াছে । যে ব্যঙ্ি 

চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত এই গ্রন্থমধ্যস্থিত অপূর্ব উপাখ্যান পাঠ কণে। 

তাহার পরমাত্মনীভ হইয়! থাকে, এ বিষয়ে কোনরূপ সংশয় নাই । ৪১-১%। 
যে পগ্ডিতবর্গ সমুদয় শান্্রতত্ব বিদিত আছেন, অথচ অগ্ভাপি ষে সকল ৩৫ 

তাহাদের লাভ হয় নাই, এই গ্রস্থের মন্মীর্থসকলের বিচার দ্বার। তাহা তাহা! 
অবশ্তই লাভ করিতে পারিবেন । এ বিষয়ে উদাহরণ-স্বর্ণসুশ বেলাভূমি 
প্রঞ্কালন করিলে অবশ্ঠই স্বর্লাভ করা যায়। যদি বল, এই গ্রন্থের ঘিশি 
প্রণেত।» তিনি যেরূপে জ্ঞানাজ্জন করিয়াছিলেন, আমরাও সেইপ্রকারে জ্ঞানলাও 

করিব, তাহার জন্য এই গ্রন্থের সাহাষ্য গ্রহণ করিবার কোনই আবখ্যক নাই! এ 

কথার উত্তর এই ষে, যখন স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে) এই সংখ্যাতীও 

ুক্তিপুর্ণ গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াই অনেকে জ্ঞানলাভ করিরাছে এবং ভথিগা 

তেও অনেকের জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা আছে, তখন আর এই গ্রস্থপ্রণেতা 
জ্ঞানসঞ্চয় হইল কি প্রকারে, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার আবশ্তক কি? 
সেপথে গমন না করিলেই বাক্ষতি কি? এইগ্রস্থের মন্্ার্থ হৃদ্গত কর 

এবং তদনুলারে কার্য করিয়া যাও? ইহাতে আপত্তির অবকাশ কোথায়? 
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গান বাক্তি দ্বেষ ব। মোহবশবর্তী হইয়। বিচার ন। করিয়। এই শাঙ্ষের গ্রাতি 

অঞগ্ঞ| পোষণ করে। তাহারা আত্মঘাতী, তাহার। আম্মজ্ঞানলাভের শক্তি 

কখনই অর্জন করিতে পাঁরে ন। এবং তাদৃশ জনগণের সংসর্ণে বাম করাও 

বপ্ুবা নহে । ৪৪৪৬ 

(হ রাম! তোমার, আমার এবং এই শ্রোতৃগণের কাহার কিরূপ গুণাগুণ 

ঘ।ছেঃ না আছে, তাহ! আমি ভালরপে জ্ঞাত আছি; তথাপি তোমাদের প্রতি 

$৭।পরবশ হইয়াই তোমাদিগকে উপদেশ দানের নিমিত্তই এখানে আসিয়াছি। 

("ব| এই যে আমি তোমাদের নিকট আসিয়াছিঃ ইহ| অন্য কিছুই নহে; আমি 
(নমাদেরই শুদ্ধ সচ্চিং আত্ম।তোমাদিগকে উপদেশ দিতে উদযুক্ত 
ইযাছি। ইহা ছাঁড়। আমি তো অন্য কিছুই নহি। আমি দেব, মানব, গন্ধবব, 

বগম ইহাদেরও কেহ নহি । ৪৭-১৮। ধিনি তোমাদিগের জ্ঞানন্বরূপ আত্ম, সেই 

আসা আমি । এই যে তোমরা, এই তোমরাও সেই বিশুদ্ধ সম্ঘিৎ-দ্বরূপ, 

হামাদিগের আত্মজ্ঞানই পুণ্যপরিপাক-বশে এই বশিষ্ঠরূপে অবস্থান করিতেছে ; 

ধব)তীত আমি তে। আর কিছুই নাহি । অতহব আমি তোমাদের পরম- 
প্রমাপণদ আত্মরূপেই যাহা কিছু বলিতেছি, তাহ! ধীরভাবে শ্রবণ কর। 
1৮ দিন না তোমাদের ভীষণ মৃত্যুসম্ধ আসিয়া উপস্থিত হঘঃ তত দিন বাহ 
এব প্রতি তে।মরা বৈরাগ্য আনয়ন কর। ইহাই জানিবে যে, বৈরাগ্যই শ্রেষ্ঠ 

গা ওষধ থাকিতেও ষে ব্যক্তি এই স্তানে নরকরোগের চিকিৎস। করিল ন।, 

॥ গীড়িতাবস্থায় গুঁধধহীন স্থানে গিয়। কি করিবে ?--এই রোগের হাত 
*:৩ অব্যাহতি পাইবে কি প্রকারে ? ৪৯-৫১ | যত দিন না সমগ্র বাহ বস্তুতে 
বৈধাগ্যের উদয় হয়, তত দিন এই ভবভাবন। ক্ষয়িত হইবে না। বাসনাকে ক্ষীণ 

কখিতে হইবে, নচেৎ আত্মোদছ্ধারের কোঁন উপাম নাই । যদি এই সকল 

বাহ বস্ত সত্য হইতঃ তাহ! হইলেও ন। হয় ইহাতে ইচ্ছা কর সম্ভব হইত । 

ধাঞ্জবিক এ সমুদয় তে। সত্য নহে? শশশৃঙ্গাদির ন্যায় মিথ্যাবস্ত বিচার ন। 
কণ1ধ জন্যঃ এ সকলের সত্যত্ব ও মনোহারিত্ব বোধ হইয়। থাকে, আর বিচার 
করিষ। দেখিলে ইহার কিছুমাত্র সন্ভ। বোধগম্য হইবে না) নকলই মিথ্যা 
ধ£৭! পড়িবে । ষদি প্রমাণ-প্রয়োগ গ্রহণ করিয়া বিচার করা যায়, তবে এই 
দ্গছ্াব প্রকৃতই যে কিছুই নয়, এইরূপই প্রতিপন্ন হয়। আর যদি সত্তা 
ধানার করা ষাঁয়ঃ তবে সে সন্ত। কিরূপ? তাহার স্বরূপই বা কি? ৫২-৫৬ 

দলে আমাদের দৃষ্টিতে এই সমগ্র জগপ্ভাব প্রকৃতপক্ষে উৎপন্নই নহে। কেন 
নঃ ইহার উৎপত্তির কোনরূপ কারণ নাই। যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর হইতেছে, 
খেসকলই পরম পদ। ৫৭। ইহা সর্বেন্ট্িয় ও মনোনামক ঝষ্ঠেন্ত্িয়ের ন্যায় 
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অন্ীত। অতএব ইহাকে এই ভাবসকলের কারণ বলা যাইতে পারে না, 
আর মনোনামক যঠেক্দ্ি,ও কারণ নহে। যেহেতুঃ এই ভাবসকল মনো 
ষষ্ঠেন্ত্িয়াত্মকই । আরও দেখ, উহার কোন আয্মাই বিষ্ভমান নাই । কি 

এই ভাবসমষ্টি নান| অভিপাঁর অভিহিত ; সুতরাং যাহ। নামশুন্যঃ তাহ। অরিন, 

মম্পনের কারণ হইবে কি প্রকারে? ফলে কা্য্য এবং কারণে বৈসাদৃপ্ত থাব। 

সম্ভব নহে; কার্ধয যেরূপ, কারণও তদগ্ররূপ হওয়। আবশ্টক ৷ ইহা নিশ্চয় ঘ। 
বস্ততে অবস্তত্ব এবং আকাশে অনাকাশত্ব অসম্ভব । যেবস্ত সাকারঃ তাত!» 

কারণ হইতে সাকার বস্তই উৎপন্ন হইতে পারে, ইহার উদ্দাহরণরূপে বটবীছেএ 

নাম উল্লেখ কর! যায়। অন্তথ| যাহ। নিরাকার, তাহা হইতে উৎপন্ধ বস 

সাকারত্ব কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে ? ৫৮৬০ । ষাহাঁতে আকুতিমৎ কিড়মা এ 

বীজও বিদ্তমান নাই, তাহা হইতে সাকার বিশ্বের উৎপত্তি, ইহা অন) 
অযৌক্তিক কথা । প্রকৃত কথ। এই যে, মেই পরম কাধ্য-কারণ-ভাবের সম্পু'য 
অভাব; তথাপি লোকে যে তাহার নাম নির্বাচন করে, তাহ। তাহ!দে: 

মুর্ঘতামূলক বাচাঁলত। ভিন্ন অন্য কিছুই নহে ।৬১-১২। যদি সহকারী ৭ 

নিমিত্তকারণ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে মার সমবায়িকারণরূপেই কাধ 

নির্বাহ হওঘ| সপ্তব নহে । ই। সকল লোকেরহ বোশ্বগম)। ৬৩ । ব্রহ্গাণ্ডের জান, 

ত্বরূপে চিৎ কখনই ব্রন্ষাণ্ডের কারণ হইতে পারে না) কেন পারে ন।) তাহ।র 
উন্বাহরণ এই যে--ঘটজ্ঞ।ন কি কখন ঘটকাবণ হওয়া সন্তব ? ঘলে যাহ। টৈতগ্। 

তাহাতে চৈতন্য ব্যতীত অপর জগতের অস্তিত্বই থাকিতে পারে ন। ।_ অ।ভ:এ 

কি কখন ছায়। থাকিতে পারে? পরমাণুসমষ্টি মিলিতরূপেই জগত হইয়া থাকে, 

ইহাই কোন কোন সম্প্রদাধধের মত 3 কিন্তু ইহাও সমীচীন নহে । কারণঃ পরমাণ, 

অতি ্ক্ম-_অতীন্দ্রিয় ; তাহ হইতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্া পদার্থের উৎপত্তি 5ওয়। 

অসম্ভব । ষেরূপ শশশৃঙ্গ মিথ্যা বস্ত$ জগতের মিথ্যা ত্বও তদ্রপ জানিবে | বাঁ 

পরমাণুসমষ্টির সম্মিলন দ্বারা জগৎ নির্মিত হইত, তাহা হইলে এ নকল পরমাএ 

আবার ইচ্ছামত যে কোন সময়ে আকাশে উড়িয়। যাইতে পারিত। ৬৪-৪৬ 

্রহ্মাণ্ডের অক্গস্বরূপ সুক্ম ধুলিকণাসমূহ, প্রত্যহ, প্রতিদেশ ও প্রঙিথহ 

হইতে যদি কিছু কিছু করিয়। উড়িয়া যাইতঃ তবে তাহ। কোন স্থানে যাই 

হয়তো একত্র স্তপীকৃত হইত, অথবা ধুলি উড়িয়া যাওয়াতে কোন স্থানে 
গভীর খাত হইত; সমান-সংস্থান নিশ্চয় থাকিত ন।। নিরাকার পরমাণু 
যে কোথাও আছেঃ তাহাও দৃষ্টিগোচর হয় না। ষদিস্বীকার করা যায় এয? 

তাহ। আছে, তাহা হইলেও তাহাকে দ্রব্যপর্য/ারে গণ্য করা যায় না। তাহার 
কারণ এই যে। সংযোগষোগ্যত1 তাহাতে নাই। দ্রব্যমাত্রই সংযোগ ; সংখোগ 
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:৮দেশবৃন্তি বলিয়। নিবাঁকারের উহ সম্ভব নহে । আরও এক কথা, অতীক্রিয় 

'বমাণুসমষ্ট্ির সংযোগ দ্বারা ষে জগত নির্মিত হুর, তাহার কর্ত। কাহাকে বল। 
এইতে পারে? সংপারীকে বলিব_-না অসংসারীকে বলিব? যদি সংসারীকে 

না| যায়ঃ তবে তাহা অসঙ্গত ; কারণ» তাহার সেই কর্তৃত্ব-সামর্থা নাই । যিনি 
'পংসারী। ঠিনি তে। ঈশ্বর; জগত্রচনাকতভৃত্বে ঈশ্বরের প্রয়োজন কিছুই 

“খ। যার ন। ; কারণ, তিনি নিত) মুক্তন্বরূপ । তিনি কি জন্তু এই জগত্রচন। 

:রূতে যাইবেন ? ৬৭-৬৯ 

তাহ| হইলে কি পরমাণু স্বয়ং কর্ত।? ইহাঁও বলিতে পার ন।; কেন 
এ! পরুমাণু জড় বস্তঃ জড় বস্র এ রচনাক্ষমত। সম্ভব নহে । হে রাম! 

পরত ওুগ। এই ধে, বুদ্ধি পূর্বক কেভই এ কার্যা করে ন।; ইচ্ছা করিয়া! 

€৭| কার্ধ। ব| অকার্য) করিবার ইচ্ছ। পাগল ব্যতীত আর কাহার হওয়া 

নব? বায়ুর কনত্বেও এ কার্ষ। সপ্তব নহে; কেন না? বায়ু হইল--জড় ; 

এ দ্বার। চেষ্ট। করিবার সামর্গয তাহারও নাই । বুদ্ধি পুর্বক চেষ্ট। না করিলে 

“বম।ধুসংযোগ হওয়াও অসম্ভব । তুমিঃ আমি, সে ইত্যাদি সকলেই আমরা 
'সই চিদাত্ম।; সাহা! কিছু দৃষ্টিগোচর হরঃ সে সকলই চিদাকাশমাত্র। তথাপি 
ধঞ্পে ধেরুপ বিভিন লোক দেখিপ। থাক, সেইরূপ এই সকল বিভিন্নমুণ্তিতে 
পাখতেছ | ৭০-৭২ । গ্রাকৃত কথ! এই ষে, বিশ্বের এই উৎপত্তিও নাই, অবস্থিতিও 

"5, এক সেই শ্বন্ছ চিদাকাশই আপন।তে আপনি প্রকাশমান। বায়ুতে 

মপ স্পন্দন, জলে যেরূপ দ্রবন্ধ, আক।শে যেরূপ শুন্যত।: সেইরূপ একমাত্র 
'এ[কাশেই এই বিশ্বাকাশ বিশ্রাম লাভ করে। মুহূর্তমধ্যে একস্থান হইতে 
শগ্ঠ স্থানে যাইতে হইলে» মধ্যে যে সধিদাকার বোধ হয়, তাহাই চিন্নাকাশের 

*পেবর বলিষা জানবে । ফল কথ।? চিদাকাশই সর্ধপদার্ঘন্বরূপ-এবং সর্বপদার্থই 

1চদ1কাশময় ; স্থতরাং এই ষে বিশ্ব দেখিতেছ, ইহাও আকাশস্বরূপ । চিদাক'শ 
স্বভাব হইতে স্বতন্র না হইর| যে বিবর্তমান হয়ঃ এ বিবর্তনই জগতের রূপ । 
সতএব জগত ও চিদ্াকাশ, এই উভয়ের কিছুই ভিন্নত। নাই। বায়ু ও 
থাযুস্পন্মনের স্টাম্ব এ উভয়ের রূপ একই? কিছুমাত্র পৃথকৃত্ব নাই | ৭৩-৭৭ 

মনোমব্যে এক দেশ অন্থভব করিবার পর অন্য দেশান্ু ভবের উদ্ভব হইতে ন। 

»ইতেই সন্থিদের যে মুদ্তি উদ্ভাপিত হয়, সেই বৈশিষ্টাহীন আকারই চিত্তের 

মুখ্য স্বরূপ । উহাই সর্ধবপ্রাণীর স্বভাব। হরি-হরাদি প্রধান প্রধান ষোগিগণ 
ধর্মণ। তাহারই ধ্যান করিতেছেন। তাহার| এ নিত্য চিত্রূপ হইতে একটুও 
খিচলিত হন ন।। আকা”ই এ বিশ্বের প্রকাশ; তত্বজ্ঞানীদিগের এই মন 

মে» বিশ্বের কোনরশ মূর্তি নাই। ইহ। অব্য চিত্স্বভাবরূপেই অবস্থান 
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করিতেছে ; তদ্যতীত অপর কিছু নহে। ফলে কাহারই জন্ম-মুতা হইতেছে ন। : 
কিন্ব|! যদি হয়, তবে কোথাও পুনরাবিভূতি হইতেছে না ; আকাশ হইতে শন্য 

যেরূপ পৃথক্ নহে, এই জগৎও সেইরূপ চিদাকাশ হইতে ভিন্ন নহে। প্রকৃতপঙ্গে 
এই বিশ্ব নাই, পূর্বেও ছিল না এবং ভবিষাতেও থাকিবার নয়। যাহা কিছ 

প্রকাশমান হইতেছে সে সকলই চিদাকাশ ; চিদাকাশই পরমাত্মায় গ্রতিন্গাম 
মান । ৭৮৮২ । স্বগ্রাবস্থায় চিন্মাত্র যেরূপ নগরাদ্রিভাৰ ধারণ করে, টা 

জাগ্রৎশ্বপ্রেও জগছাব-ধারণ হইতেছে । স্মষ্টির প্রথমে পদার্থসমূহের এই বাহ সত 

ছিল না; সুতরাং শরীরস্থিতিই ব। কিরূপে থাকিতে পারে ? বযস-নামধেস 

শরীর সেই মহাচিতের প্রথম স্বপ্ন ; তাহার পর এক স্বপ্ন হইতে অন্ত স্বপ্নের শ্যাস 

এ স্বয়ন্তবদেহ হইতেই আমাদিগের আবির্ভাব । আমর। গলগঞ্ডোপরিজাত 
বিস্ষোটক সদৃশ; আমাদের ভ্রম অত্যন্ত অধিক। প্রবল চেষ্টা সত্তেও চিন 
আমাদের পরব্রন্ধে লীন হয় না। ব্রদ্গই অসত্য পুরুষরূপে আবিভূতি হইয়া গণ্ডে। 

পরিজাত বিক্ফোটকের স্যায় সত্যরূপে অনুভূত হন । ব্রহ্ম যে সমদ্ন হইতে জীবভার 

ধারণ করিয়াছেন, তখন হইতেই এই মিথ্যা জগতের বিশাল বিস্তৃতি ঘটিয়াছে । 

ব্রহ্ম হইতে ভৃগ পর্যন্ত এই সমুদয় জগৎ অলীক ; স্বপ্ৃষ্ট অলীক বস্ম যেরপ স্বপ্ন 
ভঙ্গে লয় পাইয়! থাকে, সেইরূপ এই জগংও সত্বর বিনশ্বর হয় । স্বপ্নে চিদাকাই 
জগছাব প্রাপ্ত হন বলিয়া বিনষ্ট হন। ৮৩-৮৮ | এই প্রকারে তিনিই আবাব 

জাগ্রংস্বপ্নে জগছাব উপগত ন| হইয়াই প্রকাশমান হন। স্বপ্রাবস্থাঘ আম্মাচৈতা ন্যর 

যেবপ অলীক জগদাদিরূপে আবির্ভাব হুঘ, সেইরূপ এ জগৎ অসতা। হইলেও 
অবন্ুভৃতিগম্য ও সত্যের ন্যান্ধ প্রতিভাত ৷ এ চৈতষ্ঠ পরমাণু আকাশ হইতে ও 
স্প্স ; তথাচ জগছ্ছাব উপগত ন! হইয্বাও যেন সাক্ষাৎ সাকারভাবে বিরাজমান 

প্রকৃত কথাঃ আকাশ হইতেও সথন্্রতাধর্দ সেই চৈতন্ঠে বিগ্যমান ন। থাকিলেও 
তাগকে আকাশ হইতে স্প্নরূপে নির্দেশ কর! হইয়াছে । এইরূপ শিদ্দেশ দ্বার। 
বুধান হইয়াছে যে, জগতের স্থলভাব তাহাতে থাকা সম্ভব নহে। ইষ্টুকাদি 

হইতে গৃহাদি যেরূপ উৎপন্ন হয সেইরূপ জগৎ হইতেই জগছুৎপন্ভিঃ এ কথ। 

ঠিক নহে; কারণ, সৃষ্টির প্রথমে জগদাদি কিছুই ছিল ন1) সুতরাং জগত 
হইতে জগতের উৎপত্তি, এ কথাও বল। চলে না। অপিচ, স্বপ্নীবস্থায় ইষ্টক 

. প্রভৃতির অভাব থাকিতেও যেরূপ গৃহাদির নির্মাণ দেখ। যায়, সেইরূপ জা গ্রদাথা 
স্বপ্পে চি্াকাশেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে । শূন্য এবং আকাশের অপৃথক্ত্ 
ৰৎ ্বপরদৃষ্ট পর্বত এবং চিদ্দাকাশের কিছুমাত্র ভেদ নাই। চিদাকাশ ও 

্বগ্ন্ঠায় এই ছুই একই পনার্ঘ, পার্থক্য কিছুই নাই। ৮৯-৯3 | স্পন্দাম্পন্দ স্বরূপ 
বামু যেমন অবিকল আকাশতুলা, সেইরূপ চিদাকাশ জগদাকারে দুষ্ট হখ। 



নিব্বাণ-প্রকরণ ৩৭৫ 

“ক্ুতপক্ষে সকলই শুন্য, সকলই নিরালম্ব এবং সকলই চিদাদিত্যের ছ্যুতিমাত্র । 

দর্শনে জগৎ প্রভৃতি সকল বস্ত শান্ত-_উদয়ান্ত-বর্জিত; এইরূপই ষদি 
₹খ, তাহ| হইলে কি আছেন ? মাত্র পাষাণবৎ অচল নির্মল চিদ্বিকাঁশ বিদ্যম1ন, 

+হ] অনন্ত ও অনাময়। এই সকল বানৃভাব কিরূপে কোথা হইতে তাহাতে 

প্রকাঁশ পণইবে ? ভাববুদ্ধিঃ দ্বৈতঃ একত্বঃ ভাঁব ব1 ভাবনা, এ সকলেরই বা 

“ক কোথায় আছে? প্ররুতপক্ষে কিছুই নাই এবং কিছু নমূ। ৯৫-৯৮ 

হেরাম! যদি চ তুমি ব্যবহার-পরারণ, তাহা হইলেও তোমার একত্ব-ঘ্িত 
এ খাশুন্ত নিত্যোদিত বিকারহীন অন্তরে অতি ্িগ্ধ অনাময় শুদ্ধ বোধের সহিত 
»ম একত্ব লাভ করিয়! নির্বাণপদে অবস্থান কর। তখন তোমার দৃষ্টিগোচর 
*ইবে, প্রকৃতপক্ষে এই সমুদয় ভাব একেবারেই বিগ্যমান নাই । ৯৯ 

ব্রাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত 

চতুরধিকশততম সর্গ 

বশিষ্ঠ বলিলেন,_হে রাম! আকাশ হইল শব্দতন্ম।র,। এবং বায়ু হইল 
'গর্শতন্মা ; এই উভয় তন্মাত্রের একান্ত সংঘর্ষের ফলে রূপতন্মাত্রের উৎপন্তি । 

»হ কূপতন্মাত্রই তেজ নামে অভিহিত । এই তেজের উপশম দ্বারাই শৈতা- 

দবন্ের অধিগতি হই! থাকে ; সেই শীত-দ্রব্য-ভাবই রূসতন্মাত্র বা জল। এই 
স্মুনায়ের সংমিশ্রণে ষে গন্ধতন্মাত্রের উদ্চুব হয়ঃ তাহার নাম পৃথিবী । এই 

গ্রকারে এই জগদাক্ৃতির ভাব চৈতন্য হইতেই হইয়া থাকে । এখন প্রশ্ন এই 
ন, আকাশ যদি মুণ্তিহীন, নিরবয়বঃ তবে তাহা হইতে আকারের উৎপত্তি কিরূপে 

॥গুব হর? ১-২।যদি বল, অনুভবগুণেই কল্পন। কর! হইয়াছে, অনুভবাত্মিকা 

[.দ্ধদেবীই আমাদের নিখিল-বিরোধ-নাশকারিধী ; অন্ুভবগুণেই রূপশুন্ত আকাশ 

হহতে বায়ু প্রভৃতি ক্রমান্ুদারে রূপাদির আবিভাব। ইহার উত্তর এই যে, 
২৮ বহু দুর অগ্রসর হইয়া অবশেষে জ্ঞপ্তিদেবীরই শরণ লইতে হয়, তবে শী 
”প্রুদেবীই স্বপ্নীসম্রষের হায় জগদাকারে বিবর্তমান ; এ কথা বলিলে কি দোষ 

৭.;? ঘাহাতে কোনরূপ দোষের লেশমাব্রও নাই, ষিনি স্বভাবতই অমলিন, 

তাদৃণ ব্রঙ্গপদেই এ সকল বিবর্তেব সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়া কি শ্রেষ্ঠ নহে? 
“বান্ত নির্দল। জ্ঞগুদেবীই আত্মস্বূপে প্রকাশমানা। এইপ্রকার ভানই জগৎ। 
খাদ পরমার্থ-যুক্তি দ্বারা এই সিদ্ধান্তের গুঢ় রহস্ত উদ্ঘাটিত হয়ঃ তাহা হইলে 
« মকলই ষে একমাত্র ব্রহ্ম, ইহাই প্রতীত হুয়। ৩-৪ 
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প্রক্কতপক্ষে আকাশ-পুরীবৎ ভূতপঞ্চকের আস্তত্থ কুত্রাপি নাই। ড$৷ 
প্রকৃতই অসৎ হইলেও যে অন্ুভবগোচর হইয়া থাকে, তাহাকে স্বপ্নকালান 

অনুভবের ন্যায়ই বলা ষাঁয়। নির্দীল স্বভাবই জাগ্রদবস্থায় স্বপ্ননগরের 2৭ 

জগদ্রপে প্রতিভানমান। কিন্তু উহ! আকাশ ব্যতীত আর কিছুই নব. 

আমি এবং জগৎ) এই উতয়ন্পেই একমাত্র চিদাকাশ বিরাজিত। স্ুতর।; 
আমি এবং জগৎ এই উভয়ই একমাত্র শিলার ন্যায় ঘটাকাশই ; ইহাতে 

অপর কিছুই নাই । ৫-৯। এ জগছুৎপত্তির কথাই উত্থাপন কর কিন্বা নি 

হারের কথাই বল, এ সমুদয়ই সেই এক নিরবয়ব আকাশ । কত প্রকাবে 

কত পরিবর্তন অনুভূত হইতেছে, তথাপি চিদ্াকাশ তুল্রূপেই বিরাজিঃ 

আছেন । নির্মল আত্মস্বভাঁবের অববোধে ছুঃখহীন সুখমঘ যে অবস্থা!) তাভা 

মোক্ষ ; তুমি সেইব্ূপ মোক্ষই লাভ কর এবং সেই মোক্ষ পাইয়া পরিতৃপ্তি পা হ 
কর ।৮৭ 

চতুরধিকশততম সর্গ সমাপ্ত । 

পর্চাধিকশততম সর্ 

বশিষ্ঠ বলিলেন হে রাম ! চৈতন্স্বভাব আত্ম! আপন। হইতেই স্বন্বত।বকে 

জগদ্রপে অনুভব করেন; এই ষে অনুভব, ইহা স্বগ্রবৎ। প্ররুতপক্ষে কিন্তু এ 

কল্পনাখা জগৎ তাহা হইতে পৃথক নহে । এই জাগ্রত্প্রকর জগদ্ভাবভবিতা- 

বস্থাতেই তিনি ন্ুযুপ্ত ; ইহার মূলভাগ শিলার ন্যায় কঠিন এবং অধিষ্ঠানাংশে ইহ। 
শৃক্তাকাশমাত্র। যদিচ এ জগৎ কিছুই নহেঃ তথাপি স্বপ্রদৃষ্ট বন্তর, গ্ঠাদ 
সৎ হইয়া! পড়ে। স্বপ্রুষ্ট জগতের টায় এই জাগ্রদ্দশায় প্রতীয়মান জগংও অনয 

বলিয়াই জানিবে। জাগ্রংই বল কি স্বপ্পই বলঃ কোন অবস্থাতেই 
জগংশব্ার্থের সম্ভাবনা করিতে পারা যায় না! ফলে যাহা চিদ্বাকাশের 

ভাব, তাহাই জগন্রপে প্রতীয়মান | ১-৫। চিদাকাশ স্বব্স্ু; তিনিই অধিগ্ঠাৰৃঃ 

আত্মাকাশে পব্বতাদিরূপ ধারণ করিধা আত্মববত্ত তমোভাগকেই জাগ্রৎস্বএ 

জগদ্রপে অনুভব করেন । কিন্তু এ জগৎ যেরূপ অকিঞ্চিং চিতের রূপও সে; 

প্রকার অকিঞ্চিং। এই চিদাকাশেও জগত বৃথাই প্রকাশমান | ত্রৈলোকা 

জাগ্রদবস্থার় প্রকাশমান ; কিন্ত স্বপ্লাবস্থায় ইহার ষেরূপ কিছুই থাকে না; 

সমস্তই শুন্য হইয়1 যায়ঃ জাগ্রদ্দশীতেও সেইরূপ বিকারশুন্ত হইয়া আছে মাও, 
ইহার স্বরূপ কিছুই নাই। ৬৮1 হে মহাবুদ্ধে! স্বপ্রাবস্থা নান] নির্াণশালিনী ; 
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তঠাতে সব্বারস্তই অপারস্ত এবং অসৎও সতহ্ইয়। যায়। যাহ? অনাক1শ, 
তাহাই সীমাহীন অনন্ত আকাশ হইয়া ঠীড়ায়। এ আকাশ নান। 
মুতে নানা গিরিশ্রেণীরূপে পরিণত থাকে । স্বপ্লীবস্থায় ঘন-গর্জন ও সমুদ্রের 

ক.কলনাদ এতই মৌন হয় যে, পা্বস্থিত নিদ্রিত ব্যক্তিও তাহার কিছুই 
জানিতে পারে না। বন্ধ্যানন্দনের উৎপস্তি স্বপ্পেই ঘটিয়া থাকে । এইরূপ 

দটপ্ দ্বার! বল! যায়ঃ মানুষ মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করিলেও বিশ্বাতিবশে মনে করে 

গে আমি জন্মগ্রহণ করি নাই ; একই আছি। স্বপ্নকালে শয়নস্থানের অনন্ুভূতির 
7 সৎও অসৎ হইয়া দাড়ায় ৷ রাত্রি দিন হয় এবং দিনও রাত্রি হই পড়ে ।৯-১৬। 
“ইন্দ্পে ভাবিয়া দেখ স্বপ্নকালে সমুদয় বস্ত বিপরীত্রূপে বোধ হয়। এমন 

'ক, দ্য মৃত্যুদর্শন তো নিতান্তই অসম্ভব ; এই ষে অসম্ভব ব্যাপার! তাহাও 

নদে সম্ভবপর হয়। আকাশে [ষরূপ জগতের ভান হয়, সেইরূপ অসম্ভব 

সম্ভব হইয়া যায়। পেচকণদি জীব দিবাভাগে নিদ্রিত থাকে, তাহাদের নিকট 
মাপোঁকই অন্ধকার এবং অন্ধকারই প্রকৃষ্ট আলোক হইয়া খাকে। স্বপ্রসময়ে 

খন এইব্রুপ অনুভব হয় ষ, আমি গর্তে পডিতেছি, তখন পৃথিবীই গর্তরূপে 
'ধবচিত হয় । স্বপ্নকালে যেমন অসত্য বিষধষের প্রতিভাস হয়ঃ জাগ্রং 

অবস্গাতেও তান সেইরূপ হইয়া! থাকে । এ ব্যাপারে কিছুমা ভেদই দেখা 

যাস না| পুর্বদিন যে সুর্য সমুদিত হইয়াছিল, আর আজ যে ্ুর্্য সমুদিত 
ইয্াছেঃ এই উভষ কুরয্যই যেমন পৃথক্ নহে, সেইরূপ জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন এই উভয় 
মপস্থ|! একই ; কিছুমাত্র পার্থক্য নাই | ১৪-১৮ 

শ্রীরাম বলিলেন,_হে মহ্র্ষে' আপনি জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন এই উভয় 
মণস্তাকেই এক বলিতেছেন ; কিন্ত আমার জ্ঞানে তে! উহ! পুথক্রূপেই প্রত্ীতি 
হইতেছে । কেন নাঃস্বপ্ে যাহা দেখিলাম, তাহা স্বপ্র ভাঙ্গিলে তো দুর হইয়া গেল; 
হতরাং তাহ! ধে অসত্য বস্ত্র তাহাতে কি সন্দেহ আছে? কিন্ত যদি জাগ্রদবশ্থার 

কথ। বলা ষায় তাহা হইলে এই অবস্থায় অনুভূত বিষয়ের বাঁধ কখনই,সম্তব হয় 
ন'; সুতরাং স্বপ্ন ও জাগ্রং১ এই উভয় অবস্থা একরূপ হয় কি প্রকারে ? ১৯ 

বশিষ্ঠ বলিলেন) যে ব্যক্তি স্বপ্র দেখে, সে স্বাপ্প গগতে কত শ্বগ্নব্যক্তির সহিত 

দৃঃমুখে পতিত হয় ঃস্বপ্রজগতে মৃত্যু হইলে স্বাপ্রজজীবের বিযোৌগজনিত দুখ প্রাপ্ত 

ইইধ। থাকে | তাহার পর স্বপ্রভঙ্গে সে ষখন জাগিষ। উঠে, তখন তাহাকে নিদ্রা- 
মুক্ত বলা হয়। ভ্রষ্টাকে স্বপ্রজগতে দিবারাত্রির বিপর্ষ্যয়ে এইপ্রকারে কতরূপ 

৪খ-ছুঃখ অনুভব করিয়া পরে মৃত্যুমুখে পড়িতে হয় । তাহার পর খন তাহার 

মিদাভঙ্গ হুইল) তখন স্বপ্রজগৎ হইতে সে অব্যাহতি পাইল। নিদ্রীভঙ্গের পর 

তাহার এইরূপ জ্ঞান হয় যে, এই শ্বপ্রজগৎ অলীক । এইরপে স্বপ্নদরষ্টা ব্যক্তি 
৪৮” 
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ত্বপ্নের সংসারে যেমন মরিয়া থাকে, অমনি আবার অন্যরূপ জাগ্রংগ, 
দেখিবার নিমিশু জন্মগ্রহণ করে । তাহার পর জাগ্রৎদর্শী জাগ্রৎসংসারে মৃতু)দ।৯ 
করিয়। আবার শসন্তরূপ জাগ্রতস্বপ্র দেখিবার নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে | ২০ ২, 

জাগ্রদ্দশাম মরণাঁপন হইয়া অন্ত দশায় জন্মগ্রহণের পর পুর্ব পু 
জাগ্রন্দশীয় যে যে বিষয় সে দেখে, তাহাই তাহার সত্য বলির। প্রতীতি জম্ম! 

এইপ্রকারে এক স্বপ্ন হইতে স্বপ্নাস্তরে উপনীত হইলে+ পর্বের স্বপ্৪ জাতের 
্ঠায় সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়। মূঢ় মানব এইপ্রকারে স্বপ্ণে জীগ্রদ্ণে! 

স্কাপন করে, এবং সেই অবস্থাতেও স্বপ্নাস্তর দেখিয়া থাকে ? বারবার স্বগ্ানর 
হওয়ায় স্বপ্রও তাহার নিকট জাগ্রতরূপে অনুভূত হয় । এইভাবে জা 
বল, আর স্বপ্নই বল; কোন অবস্থাতেই জীবের প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুও হয় না (কগ 

জন্মও হবু নাঁ। এইমাত্র হয় ষে, সেই সেই দেহাভিমানের ত্যাগে এবং গ্রহ," 

্রষ্টা মৃত ও.জাতরূপে ব্যবহৃত হয়, শ্বপ্রপ্রষ্টা স্বপ্নভঙ্গ প্রবুদ্ধ আর জাগ্রদ বদ্ছান 
মরিলেও সে স্বপ্নে প্রবুদ্ধ বণিয়া অভিহিত হয়। এইরূপে দেখিতে গেলে জাঞং 

এবং স্বপ্প উভম্বকেই একই ভাবে জ্ঞান হয় ।২৫-২৯ 

এক ন্বপ্প হইতে অন্ঠ স্বপ্ধে উপনীত হওয়ায় সে সময় দ্বিতার স্বপ্প পুর্ব 

স্বপ্ন অপেক্ষ। বর্তমান বলিয়া প্রকষ্ট দর্শন ও জাগ্রৎ আখ্যায় নির্দেশিত ₹£% 

থাকে । এইরূপে জাগ্রদবস্থায় সুত্যুর পর স্বপ্পে জাগ্রতের অস্তরাণে গ্রবু? 

ব্ক্তির পুর্বজগতের স্বপ্ন নিশ্চই হইর1 থাকে | জাগ্রাৎ এবং স্বপ্ন উভয়ই প্রা 
ব্যাপারের খ্যাপনাত্মক ও পরম্পর উপমানোপমেয়-ভাবাত্মক | এইগ্রকারে 

স্বপ্ন জাগ্রতের সা এবং জাগ্রৎও স্বপ্পের হ্যায় হইয়া থাকে । প্রকৃতপক্ষে জ!গং 

এবং স্বপ্র উভয়ই অসৎ অলীক ; একমাত্র চিদাকাশই সত্যরূপে পরিপ্দুরিত 
চরাচরাত্মক সকল ভূতনিবহের মধ্যে চিন্মাত্র ভিন্ন অন্ত বিছুরই উপণ।। 
করা যায় না। মৃম্ময় ভাণ্ডে মৃত্তিকা না! থাকিলে যেমন কিছুই থাকে ণ 

সেইরূপ চিৈচিত্র্যরূপ কাষ্ঠ-পাষাণাদি যদি চিদ্বজ্জিত হয়, তবে আর তাঠাঃ 

কিছুই থাকে ন|। এই সকল বস্ত স্বপ্রকাপেও যেরূপ দৃষ্টিগোচর হয়ঃ জা গ্রদ্শাধ' 

সেইরপ দৃষ্ট হইয়। থাকে । জাগ্রদ্দশায় যেপ্রকার প্রস্তর দর্শন কর; স্বপ্লাবা 
পাষাণদর্শনকালে তাহার বিপর্যয় কিছু দেখিয়াছ কি? ৩০৩৫ বিজ্ঞ $1ম 

বিজ্ঞতার সহিত যদি এ সম্বন্ধে একবার বিচার করিয়। দেখ, তাহা হইলে দেখিবে- 

চিদ্বৈচিত্র্য-বর্জিত হইলে এই সকল পদার্থের কিছুই বিগ্ভমন খাবে 
না। চিদ্ভিন হইলে, কি বলিয়াই বা ইহার নির্দেশ করা সম্ভব হয়? বিচা' 
কারলে ইহা অবশাই প্রতিপন্ন হইবে ষেঃ একমাত্র চিতই বিদ্কমান, অপর কিছ 
নাই। স্বপ্জে যেরূপ, জাগ্রৎ অবস্থাতেও সেইরূপ কিম্বা ভাঁহ! হইতে অভিন্ন আকার 
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* "1 থাক । অতএব বুঝ যে, চিন্ময় ব্রদ্ছই জগদ্রপে বিভক্ত ; অধ্যারোপ ৰা 
'্ধাদক্রমে ষে দিক্ দ্রিয়াই অবগত হও» সবই সেই একমাত্র চিন্মশ্র ব্রহ্ম । যে 
51% মুত্তিকায় নির্মিত, তাহ। যেরূপ মৃত্তিক। ব্যতীত পাওয়া বায না, তদ্ধপ চিন্ময় 

1৪ চিদ্বজ্জিতভাবে প্রাপ্য নহে । ষেরূপ দ্রবরূপ জল দ্রবশূন্ঠ হয় না এবং উষ্ণ 

বূ: অগ্রি উষ্ণতাশুন্য দেখ! যায় না, সেইরূপ চিন্নান চেত্যকেও চিদ্বর্জিতরূপে 
৭1৫7| সম্ভব নহে । পবন ম্পন্দমণঃ ভাহ। ধেমন ম্পন্দ ভিন্ন হইতে পারে না) সেই 
7” চেত) বন্তও চিদ্ভিন্ন মিপিতে পারে না । মুন্তিকানির্মিত বস্র মুন্তিক। ব্যতীত 

পত সম্ভব কি? অশুষ্ঠ মাকাশই ব। কোথায় পাঁওয়। ধায়, মৃত্তিহীন পৃথিবীরই 
৭ অস্তিত্ব কোথায়? এই পরিদৃশ্ঠমান ঘটপট!দি সকল বস্তুই চিদাকাশময়রূপে 

'এবাঞ্িত ; অতএব স্বগ্রই বল, আর জাগ্রাংই বল, সকল অবস্থাতেই সকল বস্তু 
1” কাশাজ্মকরূপেই স্কিবীকত | ৩৬-৭৪ হেস্ুভগ! এই যেপর্ধহনগরাদি 

4৭ বস্থ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, এই সমুদর যেরূপ স্বপ্নে দেখ। যায়, সেইরূপ 
০২ অবস্থাতেও দেখা ফায়, ইহা উভয় অবস্থাতেই চিদাকীশময় । যখন স্বপ্ন 

গাগ্রৎ এই ছুই কল্পনার উপশম হয তখন একমাত্র চিতই বিরাজমান 
1: $ন, ইহাতে বিবাদ বা বিতর্কের বিষয় কিছুই নাই । ৪৫ 

পর্াধিকশততম সর্গ সমাপ্ত । 

কি 

৯৯ 

যড়ধিকশততম সর্গ। 

বাম বলিলেন? হে ত্রদ্মন! আপনি যাহাঁকে চিদাকাঁশরূপে বর্ন করিলেন 
এব মাহ পরব্রন্ধ শবে কথিত হয়ঃ সেই চিদাকাশ কিরূপঃ তাহা বিস্তারিতরূপে 
11শ। আপনার উপদেশ-বাক্য বহুবাব শ্রবণ করিয়াছি, তথাপি পূর্ণবূপ তৃপ্তি 

শভ করিতে পারিতেছি ন।; ষতই শুনি; শ্রবণেক্া ততই বলবতী হয় । ১ 

বখিষ্ঠ কহিলেন, হে রাঘব ! লৌকিক ব্যবহার জন্য যেরূপ ছুইটি যমজ সন্তানের 

চইটি ভিননরূপ নাম রাখা হয়, সেইরূপ অখণ্ড চিন্ময় শটিক-শিলাতলেরও ছুইটি 
প্ধন: নাম নির্বাচন কর। হইয়াছে, সেই দুইটির নাম-_স্বপ্র ও জাগ্রৎ 3 এই স্বপ্ন 
৭1 জাগ্রং উল্লিখিত খিলাতটেরই পপ্রতিবিষ্বস্বর্ূপ ৷ ফল কথা;জা গ্রতস্বপ্র এই ছুইটি 
একই বস্ত, বিভিন্ন পাত্রস্থিত ছু্ধের ন্ঠায় উহাদের তেদ-ভিন্নত। কিছুমাত্র নাই । 

জাগং এবং স্বপ্ন এই ছুইটিই সেই হ্বনির্মল চিদাকাশ ; তদ্ব্যতীত অপর কিছুই 
ন*। এক দেন হইতে দেশান্তরে মূহূর্তমধ্যে গমনসমঘে স্থিদের ষে প্রকার রূপ 
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বোধ হয়, তাহারই নাম চিদাকাশ।১-৪! মূলদেশ দ্বার! মৃত্তিকার রসাকর্ষণকার' 

বৃঙ্গের যেরূশ হাস-বৃদ্ধিবিরহিত ভাব, চিদাকাশও পেইমতই শ্বচ্ছভাবময় 

সকল ইচ্ছ। দূর হওয়ায় বাহার চিত্ত শান্ত হইরাছে, তাহার ভাব যেরূপ, চিদ- 

কাশও সেইনূপ। নিদ্রার প্রারস্তে মন যখন বিষয়সমূহ হইতে নিবৃত্ত হয়ঃ তখন 

তাহার যে স্বস্থভাব টিঘা থাকে, সেই ভাবের নামই চিদাঁকাশ | বর্ষাকালে 

কিন্ব। শরৎকালে অভুযুদয়প্রাপ্ত লতা-গুল্সাদির ষে একট! আনন্দজনিত ভাঁব হয়, 

সেই ভাবের নামই চিদাকাঁশ। যে জীবিত ব্যক্তির বাহ্ রূপের মনন নাই, মন 

নাই, তাহার যেরূপ শরংকাণীন আকাশের ন্যায় বিশদ ভাব, সেই ভাঁবই 
চিদাকাশ। শিল1) পব্ধত ও কাষ্ঠাদির যে ক্রিয়াহীনভাবে অবস্থান) সেই 

স্বাভাবিক অবস্থান যদ্দি সচেতন জীবের সত্তায় পরিণত হয়, তৰে সেইরূপ 

স্বরূপাবস্থানের নামই চিদাকাশ । ঘাহ! হইতে ভ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন এই তিনটির 
উদ্ভব হয়, মাবার যাভাতেই পুনরায় এ সকল লয় পাইয়। থাকে, তাহাই অনামৰ 
চিদাকাশ | যাহ। হইতে এই সকল বিচিত্র পদার্থের উদয় 'ও যাহাতেই পরিণাম 

ঘটিঘ। থাকে, াহারও নাম চিদাকাশ । ৫-১২ 

বাহাতে সকল, খাহ| হইতে সকল, বিনি সকল এবং সকল হইতে যিনি, 

(মই সন্বদ| সব্বমঘ দ্েবই চিদাক।শ নামে আউহিত হইয়। থাকেন । যিনি স্বর্গে, 

মর্ড্যে, সব্বান্তরে, সব্ধবহির্ভাগেঃ সব্ধব্রই প্রতিভাত হইতেছেন, সেই 

প্রচকাশখয় দেবই চিদাকাশ। কঠিন স্ত্রে মাল্য যেরূপ আবদ্ধ থাকে, সেইরূপ 

যে নিত্য বস্তি এই সদসদাত্সক বিশ্ব গ্রথিত এবং এই বিশ্ব ধাহার অঙ্গ বলিয়। 
নির্দিষ্ট, তাহারই নাম চিদাকাশ। সমস্ত স্থষ্টি) স্থিতিঃ লব যাহ। হইতে সংঘটিত 

হয়, যাহ।তে লীন হয় এবং এই সকল প্রপঞ্চই ষন্মঘ়, তিনিই চিদাকাশ। সুযুপ্তি- 
প্রল়রূপ নিদ্রার অবদানে যাহ! হইতে এই জগৎস্বরূপ বিশ্বের পুনরাবির্তাব হ্ 
এবং বিক্ষো ভশক্তির উপশমে যাহা শান্ত হইয়! থাকে, তাহারই নাম চিদাকাশ। 

যাহার উন্মেষ এবং নিমেষে এই জগতস্থিতির প্রলয়োদয় হয়, সেই স্বীক়াভ্যন্তরে 
স্বয়ং স্থিত স্বান্ুভবাত্মক দেবই চিদাকাশ নামে অভিহিত । তন্ন তন্নবূপে বিচার 
করিলে যে সময় সমস্তই “কিছু নহে” হইয়। পড়ে, সেই সময়ের যাহ! অবশেষ, 
তাহাই চিদাকাশ। মনের একদেশ হইতে দেশাস্তরগমনসময়ে অন্তরালে 

, সম্বিদের যে আকারের উপলব্ধি হইয়! থাকে, সেই অর্দনিমেষ-লক্ষিত সম্িদাকারই 
চিন্মাত্ররূপ বলিয়। নিরূগিত। এ বিশ্ব সর্বদা ষে ভাবেই অবস্থান করুক;ইহা সকল 
সমবেই ষে চিন্মধঃ তাহাতে আর তর্কের অবসর কোথায় ? ইহা! রূপ, আলোক ও 
মনোভাবে ভাবিত, তথাপি তিনি চিদাকারময় হ্ইয়াই প্রতিভাত হই! 
থাকেন ! ১৩২২ 
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চিদাকাশের অল্প উন্মেষণেই এই বিচিত্র বিশ্ব যেন ভীবান্তর পরিগ্রহ করে ; 

প্রকৃতপক্ষে কিন্ত কিছুমাত্র ভাবান্তর হয ন|; নির্মূল সত্য চিদরাকাশই অবশিষ্ট 

থাকেন । এক্জগতের যে ভিন্নতাভ্রম, তাহা বাসনার দ্বারাই টিয়া থাকে ? 

অতএব তুমি বাসনা পরিত্যাগ কর, সেই অবস্থায় ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্ বস্তুর 

দুষ্ট। হইলেও নিশ্চয়ই চিদেকঘন হইতে সমর্থ হইবে ৷ তাই বলিতেছিঃ বাসন।- 
ত্যাগী হইয়। স্থুযুপ্তভাবে অবস্থিতি করিতে থাক। তুমি বাঁসন। ত্যাগ করিয়। 
শান্তচিত্ত হও । এ অবস্থায় গমন।ঃ আমন, সংগ্রহণ ব। কথোপকথন? যাহ ইচ্ছা 

ঠমুঃ তাহাই করিতে পার; সেরূপ করার তোমার কিছুমাত্র অনিষ্ট নাই। তুমি 
[নত চিদেকঘন ও মৌনাবস্থ হইয়া পাষাণের ন্তায় অচলভাবে বিরাজিত 

5৪ | তোমার সম্মুখস্থ পরিদৃশ্ঠমান পদ্রার্থসমুহ বাস্তবিক মরীচিকাবারি ব 

খিতীয় চন্দ্রের স্তায় একান্তই অসন্তব । যদি বলঃ কেন অসম্ভব? তাহার 

উন্তর এই ষে, ইহার কারণাভাব বলিয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা অন্ুৎপন্ন । দেখ, কারণ 
বতীত কখনই কার্ষ্যোৎপত্তি হয ন। | ২২-২৬ 

এই যাহ। কিছু দেখিতেছঃ সে সকলই কারণহীন ব্রন্দের বিবর্তমাত্র। ফলতঃ 

বঙ্গ ষথাস্থিতরূপেই বিদ্যমান ; তাহার অন্ঠথাভাঁব সম্ভব নহে । তবে এ সকল বস্ত 

'য দেখ। মানু, তাহ! কি? উহ। মিথ্য। ; ভ্রমবশতই মীত্র উৎপন্ন বলিয়া দেখা 

যায়। প্রকৃতপক্ষে এ সকল যথাস্থিতভাবে একইরূপে অবস্থিত। যেরূপ একই 

চন্ত্রমগুলকে ভ্রম জন্য ছুইটি বলির। লক্ষিত হয়ঃ সেইরূপ এই সকল একমাত্র 
চিদাকাশস্বরূপ হইলেও ভ্রম-প্রযুক্ত তদ্ব্যতিরিক্ত বলিয়া! অনুভূত হয় । ইহাতে 
যে জগদ্বুদ্ধি উপস্থিত হয়ঃ তাহা স্বপ্নদৃষ্টা কামিনীর ন্যায় অসত্য হইলেও সেইরূপ 
গাবার কাষ্যোপষোগী হইতেছে । তাই বলিঃ প্রকৃতপক্ষে দৃশ্যোৎ্পত্তি হর 

নাই, হইতেছে ন| বা হইবেও না । ইহার যে ধ্বংস হয়, তাহাও নহে; কেন না, 

হার অস্তিত্ব একেবারেই নাইঃ তাহার আবার ধ্বংস কোথায়? প্রকৃতপক্ষে 

সই পরম শান্ত চিদাকাশই স্বস্বরূপ হইতে অফ্যুতভাবে স্বস্বরূপে স্বভাবে 
মবস্থান করত যেন জগদাকারে প্রকাশ পাইতেছেন। সম্মুখস্থ কোন দৃশ্ঠই প্রকৃত 
৭ সৎ নহে; ইহার দ্রষ্টাও কেহই নাই। ফলে দৃষ্টার্থ ই যখন অবিদ্ভমানঃ 
শখন আর দরষ্টুত্ব হইবে কি প্রকারে ? ২৭৩২ | 

শ্রীরাম বলিলেন, হে ব্রদ্ষন! আপনি যাহ। বলিলেন, তাহাই যদি সত্য 
ইব+ তবে দ্রষ্-ৃশ্টের প্রত্য্র হর কি জন্য? আ'র এই চক্ষুর সম্মুখেই ব| এ সকল 
কি দেখা যাইতেছে, তাহা বলুন । ৩৩ | 

বশিষ্ঠ বলিলেন”-ইহার কোনরূপ কারণ নাই; সুতরাং এ অসত্য 

"খের একেবারেই সম্ভাবনা নাই। তবে যে ইহা দৃথ্ত বলিয়া নির্দিষ্ট 



১৮২ ধশিষ্ঠমচা রামায়ণ 

হষঃ সেট পপ্রীট়োল্িমান; ম্াপনা হইতে সম্ভবপর নহে। স্বপ্পে যে 

মাকাশারণ্য দৃষ্টিগোচর হব, তাহার স্থিতি আত্মচৈতন্তেই ; এইরূপে চিন্মাত্রই 

মাপনাতে জগত্ম্বরূপে অবস্থিত মাছেন। স্থষ্টির প্রথম হইতে এ যাবৎ ব্রহ্মাণ্ডের 

কোন উপাদান-কারণ কোথাও দুষ্টিপথে পড়ে না, এরূপে একমাত্র ব্রহ্গই 

প্রতিনিয়ত প্রতিভাত বহিধাছেন। আম্মার স্বতই যে চিদাকাশের পরিস্ফুরণ, 

তাহাই ব্রঙ্গাগুকারের গ্রাহক । ভাবের ভাবন্ব, শুষ্ঠের শন্ত্ব ও আকারবানের 

মাকাবশ।লিত্ব যে্ধপ, চিদাকাশের এ জগৎও তদ্ধপ । পবমার্গদন চিদাকাশই 

মায়ার বশে স্বনং এইরূপ ব্রিপুটী ভঈয়া অবস্থান করিতেছেন, দলে যাঁরা ত্যাগ 
করিলে দ্বিতীয় প্রহ্যয আর কিছু থাকে ন!, তখন সৎ কি অসৎ? কেহই ভাঠা 

বৃঝিতে পারে না, একম[র অনিদ্দেত্য পবম পদার্থ ই বিরাজিত থাকেন | ০৪৪১ 

শ্রীরাম বলিলেন, তে বরঙ্মন্! ইহাই যদি হয়ঃ তবে এই কাঁধ্যকারণাদি- 
ভেদ হইল কি প্রকারে? কিরূপেই বা ইহার সত্যতা -সম্তব হইল ? ৪২ 

বশিষ্ঠ কহিলেন।_হে বাঘব । জাবদিগের কর্মবাসনার উদ্বোধন-ক্রমে 

সত্যসক্কল্পতা বশতঃ চৈতন্যমঘ ঈশ্বর 'য ভাবে ভাবন! করিছা থাকেন, তুমিও 
সেই ভাবে দেখ এবং সেই প্রকাবই তোমার 'ন্ভূত হম । 'এই কার্ধ্য-কীরণভাবও 
চিদাকাশ বাতীত অগ্ঠি কিড়ই নহে । ঘটের উপাদান মুন্ভিকাৰ চায় ইহার উপা- 

দানও চিদাকাশই | ইহার নিমিত্বকারণের নাম মোহ | এই 1চদাকাশ মে সমগ্ু 

মাআ্সাকাশে পরিজ্ঞাত হনঃ সে সমঘ ইনি যোহে নিমগ্ন গাকেন 1 গোকে “যমন 

নিদ্রাতর হইলে মোহমথধ এবং নিদ্রাভঙ্গে মোহ্মুক্ত ১৭? সেইরূপ ইনিগ যখন 

প্রধুদী হন, তগন মোহ্বুক্ত তযেন। ইনিকি কারণে যে মোহগ্রস্ত হন, এবপ 

অন্রযোগহ ব| কে ইনার নিকট করে? 'একভাব হইতে গন্ঠভাব্প্রাপ্তিও 

সন্তরালে সম্বিদের যে শাকৃতি থাকেঃ তাহাই চিদাকাশ নাম অভিহিত। 

সেই থে চিদ্াকাশ, তিনিই অল বস্তরূপে প্রকাশিত। ঈশ্বর হু সময 

জীবভাবের কল্পন! করিলেন, জীবও ঠিক [সই সমযে স্বাম অধিগ্যাবশত কার্য্য 
কারণাদি ভাবের কল্পন! করিল। 'এই কল্পনাকর্ত। ব্সাস্সার উদ্দেশে কে 

এইপ্রকার জিন্ঞাসা করিবে যে; হে আত্মন্! তুমি 'এইরূপ কর কি নিমিত্ত? 
অন্ঠ কেহ যদি ইহার কর্তা) দ্রষ্টা বা ভোক্ত। থাকিত, তাহা হইলে এরূপ অনুযোগ 

করা চলিত যেঃ এ দৃশ্ট কি জন্য 'এবং কিরূপে প্রাদভূতি হইল? বাস্তবিক 
সেরূপ কর্তা কেহ নাই; একমাত্র আত্মাই বিছ্ধমানঃ তিনিই এই সকলের 

কল্পনাকর্তা । ৪৩-৪৭। ফলে স্বপ্নে যেখানে আভাসশুন্ঠঃনির্মল; এক হইয়াঁও 
বহুরূপী চিদাকাশই বিরাজিত আছেন, তথায় আর কিরূপে প্ররূপ অনুযোগ 

উত্থাপনের অবসব থাকিতে পারে? আত্মষোনি ব্রহ্গা হইতে নিখিল সি 
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পর্য)স্ত নকল পদাথ চিন্মান্রে প্রতীয়মান । ইহার তত্বান্ুসন্ধীন করিলে দেখিতে 
পাওয়। যার যে, ইহা সেই ব্রন্ষই। অপরিজ্ঞানের ফলে ভ্রান্তি, মায়া, জগৎ, 
অবিগ্া, দৃপ্ত ইত্যাদি বিবিধ নামে ইহা নিরূপিত হয় মাত্র। বালক যেরূপ 
অনত্য বেতালকে সত্য বলিয়া জ্ঞান করে, সেইরূপ চিদাকাশ হইতে অপুথক্ 

হইলেও চিদ্াকাশের বিকাশ দ্বারা চিৎস্বভাব একটা পৃথক্ দৃণ্ত পিশাচরূপে 

অনুভূত হন । স্বপ্নকালে কত পরব্বত-নগরাদি সত্যরূপে দৃষ্টিগোচর হয়, 

এইরূপে এই জগছ্ভাবের অনত্যত। থাকিলেও চিদাকাশ-বশেই উহ! সত্য 

সাক।ররূপে উপলন্দ হ]: স্বপ্লাবস্থা ধেমন শৈলনগবাদি অনুভূত হয়, 

সেইরূপ চিৎই আমি পর্বত, মামি সাগরঃ আমি বিরাট, আমি রুদ্র ইত্যাকার 

মগ্গভব আকাশে করিঘা থাকেন। কোনরূপ মূর্ত কারণ নাই 7 তাই প্ররৃত- 
পক্ষে কোন কারধ্যই উৎপন্ন হয় ন|। বাস্তবিক মহা!গ্রলযবরূপ চিদাকাশে চিৎই 

এই প্রকারে কারণ ব্যতীতই চিদাজ্জায় এই নিরাকার চিন্সম আকাশকে জগদ্- 

নপে অনুভব করিতেছেন । ১৮-৫৫ 

দর্পণ নিজ অভান্তরে বহুবিধ চেতনযুস্তি ধারণ কবে; কিন্ধু তাহা সত্বেও সে 

তাহার জড়ত্ব যেরূপ দূর করিতে সমর্থ হয় না, ষে জড়-__-সেই জড়রূপেই তাহাকে 

অবস্থান করিতে হম; তদপ সকল জীবস্শন্ধেই সেই এক কথা যে, তাহা 41 
স্ব-স্বরূপ নিরূপণ করিতে অনামর্থা বশতঃ জড় হইয়া! বৃথাই জীর্ণ দশায় উপনীত 

হর। তবে মেব্যক্তি বিচার করিতে সমর্থ, চিন্ময় প্রত্যগায্মা তাহাব করতল- 

গতহ্ন। তাই বলি, সই সেই বিভিন্ন স্বরূপ পরিত্যাগ করিষা জগতকে মাত্র 

টিদাকাশরূপে ভাবন। করত চিদেকঘনরূপে পাধাণের শ্ভায় অচলভাবে অবস্থান 

করিবে । দেহাদি মাধিক বস্তঃ ইহাদের প্রতি আস্থা স্থাপন করা নিতান্ত 

অন্যান! জল আপনাকে স্পান্দত করিয়া আবর্ততরঙ্গীদিরূপে যেরূপ অবস্থান 

করে, সেইব্ূপ এই চিৎ৪ আপনাতে চেতন-কর্তৃত্বাদির কল্পনা-পুর্বক জগদ্- 
দপে অবস্থত করিয়া থাকেন। কন্পতরু ও চিন্তামণি এই ছুইটি পদার্থ যেরূপ 

ভাঁবনান্তরূপ ইষ্টসাপন করিস। থাকে, সেইরূপ চিৎও অস্তরস্থ ভাবনানুষাযী ইষ্ট- 

[সদ্ধি মৃহ্ত্তমধ্যেই কবিপা দ্েন। আকাশরূপিণী চিৎ স্বীম অভীষ্ট অতি শীপ্রই 

সম্পন্ন করেন। মনের এক প্রান্ত হইতে অন্ত প্রান্তে গমনসময়ে চিতের যেরূপ 

এাকার থাকে, এই দৃণ্তপযুদয়েরও আকার তদ্রপই | স্তরাং 'একত্ব-্বিত্বরূপ 
দম কিরূপে সম্ভব? আকাশের নীলিমার ন্যায় অনস্তোজ্জল স্বচ্ছ চিৎপ্রভাই 

শন্যমধী হইয়াও ব্রন্মাগুরূপে প্রতীয়মান । তাই এ দৃশ্তুদর্শন অন্য কিছুই নহে। ইহা 
সেই আগ্য! চিৎ তিনিই স্বপ্নের স্ায় পরিদৃশ্তমান হইয়া থাকেন । ৫৬-৬৩ 

ষড়ধিক-শততম-সর্গ সমাপ্ত । 



মপ্তাধিক-শততম-সর্গ 
বশিষ্ঠ বলিলেন।_-হে রাম ! এই যে জগৎ দেখিতেছঃ ইহ চেত্য নয়, 

ইহা চিন্ময়; চতুর্দিকে মাত্র চিদাকাশই গ্রতিভাসমান, তদ্ব্যতীত আর কিছুই 

নাই ৷ কি চেত|, কি চেতয়িত।) কি চেতন, এ সমুদরয়ই নির্মল চিদাকার ; স্ৃতরাং 

জীবন থাকিলেও সকলে মুতরূপেই অবধারিত । সমস্তই ব্যবহারদশায় 

থাকিয়াও কাষ্ঠ-পামাণাদির ভার বাপার-হীন এবং চেষ্টা-শূন্য) ইহাতে সন্দেহ 

নাই। কিংবা এই যে চরাচরাত্মক সমুদঘ বস্ “দখিতেছ, এ সকলই আকাশের 
ন্যায় আকারশন্য । এই যাহা কিছু সকলই আকাশ, কাচ ও কেশ-নীলিমার 

ম্যাম অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে কোন কিছুই কিছু নহে, ইহাই স্থির। এই চিদা- 
কাশেই ব।কিরূপে কোন্ বস্ত খাক। সম্ভব? বাস্তবিক এই দৃশ্ঠমান প্রত্যঘ- 
যোগ সকল পদার্ই আকাশে অন্তভূযমান কেশ-গুচ্ছঃ নদী, ধূম বা মুক্তাদির 
যায় অসত্য পদার্থ। প্রর্কৃতপক্ষে আকাশই অনুভূত হয়ঃ ইহাতে অন্য কিছুই 
অনুভূত হয় না। এই থে জগংনামধে় চিদাকাশ অন্্ভূত হইতেছে, ইহাও 
শূন্ঠ, ইহাতে আস্থাস্থাপন করিবার কি আছে? ১-৬। এই পৃথিবী প্রভৃতি 

ত্রমের বশে আকাশে প্রকাশমান ; ইহ! দেই চিংণক্তিরই কল্পন।--শূন্য, বৃথা? 

অকিঞ্চিংকর ! হে বুদ্ধিহীন শিশুগণ ! তামর। কি নিমিত্ত এই ব্যর্থ অলীক 

বিষ লইয়া! “মামি” 'আমার, ইত্যাদিরূপ আসক্তি প্রকাশ করিতেছ ? তোমাদের 

বালকবুদ্ধি এখনও দুর হণ নাই, তাই বোধ হণ) তোমাদের এবপ বিশ্বাস? 

বালকই বালকোচিত বিষয় লইয়া খেল! করে । ওহে নিব্বোধ জনগণ ! তোমরা 

যদি এই স্তাহীন পৃথঢাদি পদার্থ লইঘ্বাই ব্যস্ত থাক, তবে তোমাদের কাল অন- 

ক কাটিয়া ষাইবে। আকাশকে গল দ্বার ধৌত করার গ্াগ্ন ফলশন্ঠ কার্ষ্যেই 

তোমরা বৃথাই কালক্ষ্ করিবে; প্রকৃত তত্র কিঃ তাহা তোমরা কিছুই 

জানিতে পারিবে ন।। এই আকাশ অজাত অলীক পদার্থ; ইহাকে লইয়া 

যাহারা কার্য করে, সেই জীবন্ত পুরুষেরা অজাত বা! মৃত সন্তানই পালন 
করে মাত্র ।৭-১১। ফলে যাহা সম্পূর্ণ অসম্ভধ,তাহার1 সেই কার্যাই করিতে থাকে 
এই যে পৃথ7।দি দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহাই বা কি? কোথা হইতে কাহা দ্বারা 

কিরূপেই ব। ইহা উৎপন্ন হইল? প্ররুতপক্ষে এ সকল কিছুই কিছু নয়, একমান্র 
'চিদাকাশ স্বঘ্ং স্বকীঘ ভাবে প্রকাশমান। যাহাদের চিত্ত কার্যা কারণ) কাল 

ইত্যাদির কল্পনায় চঞ্চল, সেইরূপ বালকের নিকটেই পৃথী প্রভৃতি সত্যরূপে 
প্রতীয়মান হঘ, দেই সকল জ্ঞানহীন শিশুগণের সহিত আমাদের কোন সম্পর্কই 
নাই। সপ্র ও জাগ্রৎ_এই উভর অবস্থায় পরিদৃশ্তমান জগৎই চিদাকাশমর। 



নির্বাণ-প্রকরণ ৩৮৫ 

যাহার অস্তিত্বের প্রমাণ আত্মান্গভবঃ দেই চিদাকাশের আকৃতি যৃত্তিহীন 

এবং তাহাই দৃশ্তাকারে প্রতীরমান হইতেছে | ১২-১৫ 

সপ্তাধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত । 

অষ্টাধিক-শততম সর্গ 

শ্রীরাম বলিলেনঃ_হে খধিশ্রে্ঠ! সেই চিদাকাশের অবিগ্ভা শৃন্যরূপিণী 
₹ইগ্রাও লোকের নিকট অশূন্যরূপে বিরাজ করি থাকে, উহার স্বরূপ কিরূপ 

এবং পরিমাণই ব।কিঃ আর কত দিনই ব1 উহ প্রর্ূুপভাবে অবস্থান করে) 
*হ| আমাকে আবার বুঝাইয়। দিন | ১ 

বশিষ্ঠ বলিলেন,_হে রাম! পরব্রন্দের যেরূপ দেশ-কাল-কৃত পৃথক্ 

পরিচ্ছেদ নাই, সেইরূপ তরী অবিছ্। দ্বারা যাহার1 আক্রীন্তত সেই সকল অজ্ঞ 
ধান্জর ধারণায় উহা দেশকালক্রমে অপরিচ্ছিন্নরূপেই প্রতিভাত । তাহাদের 

ধারণ।, অবিগ্ভার আদি এবং অন্ত নাই। এ সন্গন্ধে এই স্থানে একটি উপাখ্যান 

বর্ন করিতেছি) মনোধষোগ সহকারে শ্রবণ কর । চিদাকাশের কোন এক কোণে 

এই বর্তমান ব্রহ্গাগুবৎ অবিকল এক ব্রক্গাণ্ড বিদ্যমান । এ ব্রক্ষাণ্ডের ব্যবস্থা 

'দরূপঃ সেই ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থাদিও ঠিক সেইরূপই। তাহার ভিতর জম্ুত্বীপ 
পামে এক ভূভাগ আছে। তাহার কোন এক সমতল প্রদেশে ততমিতি 

নামক এক পুরীবিত্মান? সে পুরী সেই দ্বীপের অলঙ্কাররূপিণী এবং বনু 
গাতীয় প্রাণিগণের বিহারস্থান ৷ সেই পুরীর রাজার নাম বিপশ্চিৎ; তিনি 

দিশান্ত্রে পঞ্ডিত ছিলেন বলিয়াই তাহার এরূপ নামকরণ হইয়াছিল। বিপশ্চিৎ 

গত্যন্ত সভ্য রাজ, সভাম্থলে তাহার শোভা পরম রমণীর । (লোকের নিকট 

“হার সমাদরও ছিল অত্যন্ত অধিক ৷ কমল-পরিপুণ্ণ মরোবরে রাজহংসেরঃ নক্ষত্র- 
“কের অন্তরালে চন্দ্রমার এবং গিরিশ্রেমীর মধ্যে স্থমেরুর যেরূপ শোভ। হৃযঃ 

নভামধ্যে তিনিও সেইরূপ শোভা-সম্পন্ন 1 ২-৭। তাহার গুণের কথা বলিয়া 

,শ্ধ করা যাঁর ন।; কবগল তাহার গুণ বর্ণন করিতে সমর্থ হন ন!, তথাপি 

(তিনি কবিগণের ষশোমানের রক্ষাকারী এবং তাহাদিগের স্ঙগ করিতে 

সর্মদ| সমুং্থক। প্রত্যহ প্রভাতে যেমন প্রশ্দুটিত পদ্মসমূহ হইতে 
স্্যকিরণস্ী। সমুদিত হইয়। চতুর্দিকে ছড়াইয্বা পড়ে, সেইরূপ যেই রাজার 
প্রত্যহ বিকশিত প্রতীপসম্পদ্ সর্ধরই বিস্থত হইত। হিনি ব্রাঙ্গণগণের 

৪৯ 
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হিতকারী ছিলেন; একমাত্র অগ্নিকেই তিনি দেবতাজ্ঞানে ভক্তি সহকারে 

পুজা করিতেন; তদ্ভিন্ন অন্ত কোন দেবতাকে তিনি মানিতেন না! 

তাহার অনেক মন্ত্রী ছিলেন) তাহার মধ্যে চারি জন ছিলেন সর্বপ্রধান। 

এই মন্তরিচতুষ্টর় যেন চারি দিকে চারি মহাসমুদ্রবৎ বিরাজিত। তাহার। 
মহানমুদ্রপকল্রে স্যায়ুই মত্স্তঃ মকরব্যহ ও আবর্ত, চক্রব্যহাদি দ্বার! 

পরিশোভিত) হম্তী, অশ্ব প্রভৃতি দ্বার! সমৃদ্ধ এবং সৈন্যতরঙ্গে ভথ্বাবহ। সমুদ 

যেরূপ মর্ধযাদারগ্গক, শ্রী সকল মন্ত্রীও সেইরূপ রাজার মর্য্যাদারক্ষায় ত?পর 

ছিলেন । তীহার। কখন অন্তায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন না; তাহার] সর্বদাই পরের 
সন্মান রক্ষ। করিয়া চলেন । এই সকল মন্ত্রিবর্ণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজ বিপশ্চিৎ 

প্রকৃতই নিখিল লোকের আশ্রয় এবং বিষুচব্র-সদৃশ সর্বশন্রর অজেয় ও সর্বত্র 

বিজয়ী ছিলেন । ৮-১৩ 

এক দ্রিন পূর্বদিক্ হইতে এক চতুর চর উপস্থিত হইয়া রাজার নিকট 
ব্যস্তভাবে নিবেদন করিল।_হে মহারাজ! আপনি নিজ বাহ্রূপ বৃক্ষ দ্বাব! 

পুথিবীরূপিণী গাভীকে বাধিঘ়। রাখিয়াছেন। ভগবান্ বিষণ যেরূপ সব্দজয়ী। 

আপনিও সেইরূপ সর্বত্র জবশ।লী। যাহ। হউক, এখন আমার প্ররুত বাস্তব 

নিবেদন করি, শুনিয়। আপনার যেরূপ অভিরুচিঃ তাহা করুন । হে রাজন্। 
আপনি যে মন্বীর উপর পুর্ধবদিক-রক্ষার ভার অর্পণ করিঘাছিলেন তিনি সম্প্রতি 

জ্বররোগে মুডুমুখে নিপতিত হইথাছেন। আমার এক এক সময় মনে হয, 

আপনি শক্রকে জয় করিতে ভালবাসেন ; তাই তাহাকে দিগর্ববজয়ে নিযুভ 

করিয়াছিলেন : তিনিও যমরাজকে জয় করিবার নিমিত্ুই যেন ষমালয়ে গমন 

করিয়াছেন। তাহার মৃত্যুর পর দক্ষিণাপথে নিযুক্ত আপনার মন্ী পূর্ব-দক্ষিৎ 
দিক্ জম করিলেন। কিন্তু সেই দিকেই এক দল শত্র আগমন করির1 তাহাে 

সবলে নিহত করিয়| যমালয়ে পাঠাইফ়াছে। দক্ষিণাপথের মন্ত্রী এইরূপে মৃত্যুমুখে 
পতিত হইলে, আপনার পশ্চিমদিক্স্থিত মন্ত্রী আসিয়া! সদলবলে পুর্ব্ব-দক্গি“ 

দিক্ আক্রমণ করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন; কিন্তু এ সময পূর্বাঞ্চলের বৈরিকুল 
দৃক্ষিণাপথের শক্রগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া মধ্যপথেই তাহাকে আক্রমণ 

করে। তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া অধশেষে তিনিও মৃত্যুকে বরণ 
করিয়াছেন | ১৪-১৯ 

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! সেই চর যখন এই কথা বলিতেছিল, সেই সমৰ 
প্রলয়কালীন জলম্রোতের ন্যায় অতি তীব্রগতিতে আর এক জন চর সেখানে 

উপস্থিত হইয়। ধলিলঃ হে রাজন! রাজ্যের উত্তরাংশে আপনার যে সেনাপতি 

ছিলেন+ শক্রু তাহাকে সদলে বিতাড়িত করিয়াছে, সেই নিমিত্ত সেতুভঙ্গ হই? 
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জনশ্রোত যেরূপ বেগে প্রবাহিত হবঃ সেইরূপ গতিতে তিনি তাহার দলবল 

1ইয়। এই দিকেই প্রত্যাবর্তন করিতেছেন | ২০-২১ 

বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন, রাজা বিপশ্চিং দৃূতছ্ধয়ের এই নকল কথ। শুনিয়। 
গতর করিলেন? আর কালক্ষেপ কর। কর্তব্য নহে । তিনি আর কাঁলবিলম্ব ন। 

নরিষা নিজ সুন্দর ভবন হইতে বহির্গত হইর। বলিলেন,_হে কর্মচারিমকল! 

.তামর| আমার অধীনস্থ সামন্ত ও মন্ত্রীদিগকে অতিসত্বর যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত 

ক'রয়া আমার নিকট লইয়া আইস; আমার যে অন্ত্রীগার আছে, তাহার 

দাগ খুলির। দাঁও, সেই স্থান হইতে ভা বহ অস্ত্রশস্ত্র বাঁছিয়া আনিয়া আমাকে 

দ1৪ ১ যোদ্ধগণ সকলেই নিজ নিজ গাত্রে বন্ম পরিধান করুক; পদাতিরন্দ 

উপস্থিত হউক; সৈন্যসংখ্। গণন। করিয়া উপস্থিত যুদ্ধের জন্ত উত্তমরূপে 

মুনজ্জিত করা হউক; সেনাপতিগণ ত্বরার যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হউন; যুদ্ধের 
দদযোগ আয়োজনে যেন কোনরূপ ত্রুটি ন। হয়ঃ চারিদিকে অত্বর চর-সমুহ গমন 

করুক | ২২-২৪ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাজা ব্যস্তসমস্ত হইঘা এইরূপে ঘুদ্ধ স্বন্ধে উপদেশ 
দিতেছেন, ইত্যবসরে প্রতীহারী সমম্ত্রমে আসিষবা প্রণাম পুর্বক নিবেদন 
করিল»_রাঁজন্, আপনার যে সেনাপতি উত্তরদিক্-রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, তিনি 
বারদেশে উপস্থিত হইয়া আপনাকে দর্শন করিবার ইচ্ছা! করিতেছেন। তাহাকে 

দেখিয়া মনে হইতেছেঃ কমল যেন কৃুর্যদেবের দর্শনাকাজ্ষায় অবস্থান 

করিতেছেন । রাজা কহিলেন__তুমি সত্বর তাহাকে এই স্থানে লইয়া আইস। 
:কাথায় কিরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহা আমি তাহার মুখে অবগত হইতে 
পারিব | ২৫-২৭ 

বশি্ঠ কহিলেন, _রাঙ্জাজ্ঞায় প্রতীহারী উত্তরদিকৃ হইতে সমাগত 
'সনাপতিকে রাজসমীপে উপস্থিত করিল। সেনাপতি রাজাকে দেখিবামাত্র 

প্রণাম করিলেন। রাজ! সেনাপতির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়! দেখিলেন, তাহার 
শর্বা্ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে; মুখ দিয়া শোণিত বহির্গত হইতেছে ; প্রবল 
শ্বাস বহিতেছে ; তখনও তাহার দেহে বহু বাঁণ বিদ্ধ রহিয়াছে, সেনাপতি এই 

অবস্থায়ও স্বীয় ধৈর্যযগুণে ক্ষতবেদন। সহা করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়। ব্যগ্রভাবে 

রাজাকে বলিলেন,_মহারাজ! ভিন দিকের তিন প্রধান সেনাপতিই 
নিজ নিজ বিপুল বাহিনীর সহিত ষেন ষমরাজ্যজয়ের জন্যই তথায় উপনীত 
হইয়াছেন। মাত্র আমিই অবশিষ্ট আছি; তাহাদের অধিকৃত স্থানগুলি রক্ষার 

জন্ঠ প্রবল চেষ্টা করিয়াও আমি কিছুই করিতে পারি নাই। তাহার! প্রবল 
শক্তু। এ দেখুন আমাকে আক্রমণ করিবার নিমিও এই স্থান পর্য্স্তুই 
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আগমন করবাছে। আপনার রাজ্যের সর্বত্রই এখন শক্রসৈন্যে সমাচ্ছন্ন। 
ইহা্দিগকে বিতাড়িত করিবার ব্যবস্থা এক্ষণে আপনিই করুন । এ জগতে 

আপনার অজেন্ন যে কিছু আছে, এরূপ বিশ্বাস আমাদের নাই । ২৮-৩৩ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, _অস্ত্রাঘাতে দুর্বলাঙ্গ সেনাপতি রাজসমীপে বলিতেছেন, 

এমন সময়ে হঠাৎ এক জন আলিয়া কহিল, দেব! এ দ্রেখুন, অগণ্য লোক 
আপনার রাজো প্রবেশ করিয়াছে । অল্প বায়ুবেগে পত্রপুজের ন্যায় তাহারা 

হ্তমস্তকাদি সঞ্চালন করত আশ্ফালন করিতেছে । অসংখ্য শত্রুসৈন্য আপুনার 
রাজধানীর চতুর্দিক অবরুদ্ধ করিয়াছে । রাজপুরীর বহির্ভীগের স্থানসকল 
লোকালোক-পর্বতের তটদেশের ন্যায় বিপুন শক্রসৈন্যে সমাকীর্ণ হইয়াছে । 

তাহাদের নিকট যে সকল চক্র,গদ। এবং কুন্ত প্রভৃতি অস্বশস্ত্ আছেঃ সে সকলের 

প্রভার চারিদিক আলোকিত হইরাছে। ' দেখুন, রথসমূহ শত্রগণের অস্ত্র ও 
পতাকাঁদি দ্বার পরিপূর্ণ হইঘ্বা আকাশে উড্ডী্রমান ত্রিপুরসমবাষের মত ধাবিত 

হইতেছে । আরও দেখুন, শত্রুপক্ষের হস্তিসমূহ নিজ নিজ শুগাদণ্ড উত্তোলন 
করিয়া আকাশে যেন মাংস-বৃক্ষের অরণ্য করিষা তুলিয়াছে। বর্ষাকালের 

মেঘসমূহের ন্যায় ইহার! বৃংহণধবনি করিতেছে ৷ উচ্চাবচ ভূভাগ দির বিপক্ষ- 
পক্ষের অশ্বপমূহ অলমগমনে পরিভ্রমণ করত গভীর হ্েবারব করিতেছে | মনে 

হইতেছে, প্রলয়বাঘুপ্রধাহে কলকল্লোলনাদী সমুদ্র যেন গর্জন করিতেছে । অশ্বগণ 
ফেনো দগবণ পূর্বক আবর্তের ন্যায় গগনমণ্ডলে তরঙ্গায়িত লবণ-সমুদ্রের ন্যায় 

ছুটিন| চলিয়াছে। শক্রপৈন্যের আর শেষ নাই | ৩৪-৪১। প্র (দখুন, নিজ নিজ 

বর ও শঙ্ত্র সমূহে সুসজ্জিত হইয়া শত্রসৈন্যগণ প্রলয়কালীন সাগর প্রবাহের ন্যার 
ক্রমশঃ উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। উহাদের ষে সকল অস্ত্রশস্ত্র এবং মুকুট প্রভৃতি 
অলঙ্কার-সমূহ আছেঃ সে সকলের কাস্তিচ্ছটা যেন আপনার প্রতাপানলশিখার 

ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। মবস্ত ও মকরব্যুহাম্বিত আবর্তগতি সৈন্যশ্রেণী সাগর- 

তরঙ্গসদৃশ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। উহাদের কুস্তাদি অস্ত্রশস্সকল পরস্পর সঙ্তর্ষে 
আহত হইঘ্বা ঝকৃঝক্ করিতেছে, আর বন্বন্ শবে ক্রোধজললত হইয়াই যেন 

হুঙ্কার করিতেছে । হেরাজন্। আপনার সীমাস্তরক্ষাকীরী সেনাপতির পদে 

যিনি প্রতিষ্ঠিত আছেন, আমার সেই প্রভু আমাকে ভবত্সকাশে এই সংবাদ 
নিবেদন করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন । তিনি এখন সীমাস্তপ্রদেশ হইতে বহির্গত 

হইঘা যুদ্ধের জন্য শক্রপক্ষের সম্মুখীন হইয়াছেন । দেব! আমিও অক্্রশঙ্া্দি 

লইয়া এখন তীহারই পার্থ যাইয়া উপস্থিত হই। আমার বক্তব্য যাহা সকলই 

বল! হইয়াছে, এখন যেরূপ কর্তব্য, তাহাই সমাধা করুন | ৪২-৪৬ 

বশিষ্ঠ বলিলেন+_সেই লোক রাজসমীপে এই সকল সংবাদনিবেদনান্ডে 
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প্রণাম পূর্বক ক্রতবেগে প্রস্থান করিল। তখন রাজপ্রাসাদের সকল স্থানেই 
রাজ] হইতে মন্ত্রী, যোদ্ধ।, ভৃত্য, এমন কি, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি সকলেরই মনে 

একটা ভীতিভাব সমুদত হইল। রাজসৈন্াগণ দলে দলে অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত 

5ইতে লাগিল। স্মগ্র রাজপ্রাসাদ তখন প্রচণ্ড পবন-চালিত্ মহারণ্যের মুস্তি 
ধরিল। ৪৭-৪৮ 

অগ্টাধিকষ্শততম সর্গ সমাপ্ত । 

নবাধিক-শততম সর্গ 

বশিষ্ঠ বলিলেনঃ_হে রাম! দৈত্যগণ যে সময় আকাশপথ 

শ্বাক্রমণ করে, তখন যেরূপ আকাশচারী সিদ্ধ-সুনিগণ ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত 
হইয়] থাকেন, সেইরূপ সেই দুর্ঘটনার প্রারন্তে সমস্ত মন্ত্রী রাজার নিকট আগমন 

করিলেন । তাহারা আসিয়া রাজাকে বলিলেনঃ-_হে রাজন! আমরা বিশেষ 

বিচারালোচনা পূর্বক দেখিয়াছি, সাম, দান, ভেদ এই ত্রিবিধ উপায়ে 
উপস্থিত শক্রগণকে দমন করা সম্ভব হইবে না। ইহাদের উপর 

চরম উপায়-দণ্ড প্রয়োগ করাই কর্তব্য মনে হইতেছে । ইহার্দের সহিত 
সচ্ছাবসংস্থাপন কর! চলিবে না, কিংবা স্বপক্ষভূক্ত লোকদিগকে ছলক্রমে 

শত্রদের মধ্যে শরণাগতরূপে প্রবেশ করাইয়া গোপনে ধ্বংসচেষ্ট। করিলেও 
বিশেষ ফলোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। স্থতরাং সেরূপ কোন উপায়.অবলম্বল 

করাও এখন কর্তৃব্য নয় । বৈরিগণ নান] দেশীয়, পাপাচরণে সিষ্কহস্ত ও ধনবাম্, 

ঈহাদের সংখ্যাও সামান্ত নহে। উহার! ছিদ্র পাইয়া একযোগে আনিয়াছে। এই 
নমিত্ত সামদানাদি উপায়ে কোনই ফল ফলিবে না। স্থতরাং এখন সাহসের 

টপর নির্ভর করিয। যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত আর অন্য 
উপায় নাই। এই নিমিত্ত এখন উদ্যোগ করাই কর্তব্য বীরগণকে যুদ্ধের আদেশ 
দওয়া! হউক, ইঞ্টদেবতার অর্চনার পর সামন্ত রাঁজগণকে যুদ্ধে আহ্বান কর! 
£উক, রণছুন্দুৃতি সকল বাজিতে থাকুক, যোদ্ধগণ স্ুুমজ্জিত হইগা দলে দলে 
যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করুকঃ প্রলম্বসমুদ্রপদৃশ শ্রগাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হস্তি-নৈন্যসমূহ চারিদিক্ 
অবরুদ্ধ করুক, ধন্ুঃসমূহ আশ্ফালিত হইতে থাকুক তাহাদের জ্যানির্ধোষে 

আকাশদেশ বিদীর্ণ হউক, অর্ধমগ্ুলাকার ধন্ুকে চতুর্দিক্ শ্তামলবর্ণ ধারণ করুক । 

বীরগণ মেঘমালা ম্যায় মৌব্বারূপ বিছ্যুল্লভার আলোকচ্ছটায় চারিদিক্ 



৩৯০ ৰাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ 

আলোকিত করুন এবং সুগভীর গর্জন করত নারাচাম্্রনিভ ব[রিধার। বধ 

করুন। ১-৯ 

রাজ। বলিলেন,__মার ক্ষণমাত্র বিলম্বের আবশ্বক নাই । সকলেই ঘুদ্ধের জ্থ 

যাত্রা কর) এই দারুণ যুদ্ধে' যাহার যাহ। কর্তব্যঃ তাহারা সকলেই অতিসত্বর তাহা 

পালন কর। মামি-ক্সান সমাঁপনান্তে অগ্নিদেবের উপাসনা করিয়া যুদ্ধে অবতীণ 

হইতেছি । রাজ! এই উপদেশ দিয় মনে মনে মহাকার্য্যলাধনের সন্কল্প 

করিলেন এবং মুহূ্ভমধ্যেই ঘটপুর্ণ গঙ্গাজপে স্নান সমাপন করিয়া বর্ষাবারিক্বাত 
নবোগ্ভ।নের টার তিনি শোভ। পাইতে লাগিলেন । তাহার পর রাছ। অগ্ন্যাগারে 

প্রবেশ করিয। ভক্তিমহকারে অগ্নদেবের অর্চনান্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 

আমি নানা প্রকার ভোগবিণাসে উন্মন্ত হইয়া এই দীর্ঘকাল হেলায় অতিবাহিত 

করিলাম । 'এত দিন ধরিয়। প্রঙ্জাগণকে অভয় প্রদান করিলাম । আসমুদ্র 

পৃথিবীর শাসন-পালন করিলাম | কত সময়ে কত প্রবল বৈরী আসিষা পৃথিবা 

আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে আমি পদতলে পিষ্ট করিয়াছি । আমার 

শাসনে নানাদেশবানী জনসাধারণ ফলভারনম বৃক্ষবং নত হইয়াছে । 

প্রকৃতিপুঞ্জের চন্দ্রমগ্ুনসদৃশ হৃদয়ক্ষেত্রে আমার শুভ্র যশোরাশি আঞ্ষত করিয়াছি । 
এ পৃথিবীতে ভাগীরথীর ন্যার কত কী্তিই না আমি সংস্কাপন করিয়াছি। 

সুহৃত মিত্রঃ বন্ধু ও অপরাপর সাধুসজ্জনগণের আকাজ্ষ। আমি ধনরাশি বিতরণ 

দ্বার! কোঁধাগারের স্াায় পুরণ করিয়াছি। আমি দিকৃচক্রবাঁল জয় করত সাগর- 
তীরে উপবেখন করিয়া! বহুবার নারিকেলাসব পান করিয়াছি। ১০-১৬। 

আমার শক্রগণের প্রাণ আমি ভেককুলের কণ্ঠত্বকের ন্যায় কাপাইযা তুলিয়াছি। 
আমার শাদনমুদ্র। ঘ্বার। ছ্বীপান্তরস্থ কুলাঁচলসমৃহ ও অঙ্কিত হইয়াছে । দিগর্বদগন্ডে 
ষে সকল সিদ্ধ সেনা বিদ্ধমান আছেন, তাহাদিগের সহিত আমি বিহার করিদাছি। 

এমনও অনেক সময় গিয়াছে, যখন আমি লোকালোক-পর্বতের শিখরদেশে 

জলদের হ্ায় বিশ্রাম লাঁভ কণিয়াছি। সে সময় আমার মনে হ্ইয়াছিলঃ ষেল 

আমি একান্তমনে পরব্রন্ষেই বিশ্রাম পাইয়াছি! প্রঞ্জাগণের মঙ্গলের জন্য কত 

রাজ্য আমি জয় করিয়াছি। ছুর্দান্ত রাক্ষসগণকে বহুবার শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছি। 

অক্ষতভাবে ধর্মার্থকামের সেবা করিয়া আমার এই সুদীর্ঘ বয়স অতিক্রম 

করিয়াছি। আমি শ্বেতবর্ণ ষশোরাশি পান করিয়াই যেন জরাধবলিত 

হইয়াছি। শগ্পোপরি হিমবিন্দুসমূহবৎ আমার কেশকলাপ এখন ধবলিম। 
ধারণ করিয়াছে । ১৭-২১। বার্ধক্য, সর্বপ্রকার ভোগবাসনার নাঁশকারী ; 

সেই বার্ধীক্যই এখন আমাকে অধিকার করিয়াছে। আমি এখন বৃদ্ধ, তাহার 

উপর আবার চারিদিক হইতে শক্রসৈন্ের এই ভীষণ আক্রমণ £ এখন আমি 



নির্বাণ-প্রকরণ ৩৯১ 

উহ্বাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইতে পারিব কি না সন্দেহ। স্থৃতরাং আমার 
এখন আর কি কর্তব্য আছে? যিনি আমার জয়দাত৷ ইঞ্টদেবঃ সেই অগ্রি- 
দেবকেই আমি আমার এই মস্তক আহুতিম্বর্ূপে প্রদান করি ৷ এইরূপ চিন্তা 

করিষা বিপশ্চিৎ অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,__হে প্রভো। হব)বাহন ! 

পূর্বে আপনাকে যেরূপ যজ্তীয় আহুতি প্রদান করিতাম, সেইরূপ আজ আমার 

এই মস্তক আহুতি প্রদান করিতেছি, কৃপা করিয়। গ্রহণ করুন । দেব! আমার 

এই কার্যে যদি আপনি সন্থষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আপনার কৃপায় আমার ইষ্ট- 

(সন্ধি হউক । হে ভগবন্! আপনার এই কুগ্ড হইতে বিষ্র চারিটি ভুজতুলয 
চারিটি দেহ মামার উখিত হউক । আমি সেই দেহচতুষ্টঘ দ্বরো চারিদিকে 

গমন করিয়। অনায়াসে শব্রকুলের ধ্বংসসাধনে যেন সমর্থ হই। হে প্রভে।! 

মাপনার দর্শন পাইৰ বলিরাই আপনার শরণ গ্রহণ করিয়াছি । আপনি 
আমাকে দর্শন দিন | ২৭-২৭ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, __রাঁজ। বিপশ্চিৎ অগ্নিদ্রেবকে এইরূপ প্রার্থন। জানাইয়। 
খএডগ গ্রহণ করিলেন এনং বালক ফেব্ুপ 'বহেলে পদ্ম দ্বিথণ্ড করে, সেইরূপ 

|শুনি নিজ মন্তক কাটিয়া ফেলিলেন। তাহাব পর তিনি যে মূহুর্তে সেই ছিন্ন 
মপ্তক অগিষ্তি আহৃতি প্রদান করিবেন, সেই মৃহ্র্তে তিনি দেহ সহ অগ্রিকুণ্ডে 
915ত হইলেন | অগ্নি তাহার সেই আহত দেহ ভক্ষণ করিলেন এবং তিনি 

বার চতুণ্তণ দেহ দান করিলেন। বাস্তবিক মহৎ ব্যক্তিরা যাহা গ্রহণ 

£রেন, তাহার অধিকই প্রদান কবিনু। থাকেন । ২৮৩০ । তাহার পর রাজার 

.ভগগঃপুগ্গ-পরিদীপ্ত চারিটি মুত্তি অগ্নি হইতে উতিত হইল। তাহার উজ্জঞবলবর্ণ 
-সই দেহচতুষ্টর অপুর্ব শ্রীধারণ করিলল। সেই দেহচতুষ্টয়ের উপযুক্ত বন্ঃ 
খ্িররল্লাণ ও অস্ত্রশস্ত্রও অগ্রিকুগ্ড হইতে উখিত হইল | 'এতগিন্ন বর্শ, শিরোরত্র 

কটক, অঙ্গদ, হার ও কুগুলাদি দেহভূষণসমুহও তাহ। হইতে উঠিল। এীচারিটি 
হই অবিকল 'একরূপ ও একাবয়বসম্পন্নঃ শী চারিটি মুত্তি চাঁরিটি শ্রেষ্ঠ অশ্টে 
গমাপীন। চারিটি মুস্তিই স্বর্ণময়, তুণীরধারী ; তুণীর গুলিও স্বর্ণময় শরনিকরে 
পরিপুণ । উহাদের প্রত্যেকের হস্তেই ধন্তর্বাণ বিগ্ভমান ৷ এরূপ দেহ্ধারী 

পৃরুষের! সকলেই সদাশয় । ৩১-৩৫ | উহাদের আর একটি অসাধারণ গুণ এই যে, 

নরযান, অশ্বযান, হস্তিযান ব| রথ। যাহাতেই উহার! আরোহণ করুন না৷ কেন, 

কান প্রকারেই তাহা নষ্ট হইবার নহে। অগ্নি হইতে সেই প্রোজ্জল দেহচতুষ্টয় 
আবিভূতি হওয়ায় মনে হইল? বাড়বানল ষেন চতুঃসমুদ্র পান করত তাহা এ 
সকল অভূতপূর্ব পুরুষাকারে পরিণত করিল এবং পরে অগ্নিকুণ্ডে আনিয়। 
উপস্থিত করিল। সেই মুর্তিচতুষ্টঘকে আবিভুতি হুইতে দেখিয়া মনে হইল। যেন 
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চারিটি |বঞুমুন্তি অথব! মুর্তিমান্ সমুদ্রচত্ষ্ট়্ কিংবা যেন দেহধারী চতুর্ধেদ 
আসিঘ়্াই আবিভূতি হইল। সেই অশ্বারূঢ় যুত্িচতুষ্টয় চন্ত্রকান্তিসদৃশ ঈষৎ 
হাস্তচ্ছটায চারিদিক্ সমুস্তাপিত করিতে লাগিলেন ৷ ৩১৩৮ 

নবাধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত 

দশীধিক-শততম সর্গ 

বশিষ্ঠ কহিলেন,_হ রাম! এদিকে £সই রাজার রাজধানীর চতুষ্পার্খেই 
আক্রমণকারী শব্রসৈন্টের সত পাঁজপক্ষের ভয়ানক যুদ্ধারভ্ত হইল। গ্রামের 

পর গ্রাম, নগরের পর নগর লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। প্রজাগণ ভন্নব্যাকুল হইয়া 

পাড়িল। শক্রগণ বহু প্রজার গৃহ ভশ্মীভূত করিল ' অগ্রিসংষোগে গৃহগুলি দাউ 

দাউ করিয়া জলিতে লাগিল । মেঘমালাবৎ সমুখিত ধূমস্তোম আকাশমণ্ড 

আচ্ছাদিত করিল। শরনিকরের ন্যায় মচাধূমোদ্গমে নৌরমণ্ডপ আচ্ছন্ন হইয়া 
পড়িল। ফলে চহুদ্দিক ঘোরান্ধকারে পরিব্যাপ্ত হইল। ক্রমে সৌরমগুল দৃষ্টির 

বহিভূত হইল । অগ্নিদাহ হইতে যে ভীষণ উত্তাপ উত্থিত হইতে লাগিল, তাহাতে 

অরণ্যের লতা-পাতাগুলিও উত্তপ্ত হইয়া! উঠিল! আগ্নেয়াস্্ন হইতে নিক্ষিপ্ত 
শূল+ মুষলঃ অঙ্গার ও পাষাণাদি দ্বারা আকাশদেহ পরিপুর্ণ হইল। প্রজ্ঞলত 
অগ্নির প্রতিধিষ্বপাত হওয়ায় উভয় পক্ষনিগ্গিপ্ত অন্্সমূহের দীপ্তি 

আরও প্রোজ্জল হইঘাঁ উঠিল। যুদ্ধে মুত মহাবীরবর্গ স্বর্গে গমন 
করিয়া অপগ্সরাদিগের অধরামৃত পান করিতে লাগিল | ১-৫। যুদ্ধে 

বীরসমূহ মদমন্ত হস্তীর বৃংহণধ্বনি শ্রবণ করিয়। হর্ষোৎসাহে পূর্ণত1 লাত করিল। 
চতুদ্দিক্ হইতে 'অজস্ধারে ভূষপ্ী, প্রাস, শৃল। তোমর গুভৃতি বধিত 
হইতে লাগিল। দুর্বলের! প্রবল হঙ্কার শুনিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত ইইল। 
ধুলিরাশিরূপ শ্বেতবর্ণ মেঘখণ্ড প্রকাশ পাইয়া ম্বর্গপথ অবরুদ্ধ করিল। অনেক 
বাণাহত সামন্ত পতি মৃত্)তয়ে ভীতত্রস্ত হইয়। চীৎকার করিতে করিতে রণস্থৃণ 
হইতে পলাইলেন। চারিদিক্ হইতে বজ্রাগ্নে পড়তে লাগিল, তাহাতে গ্রজাগণ 
বিধ্বস্ত হইয়া গেল। অগ্নিদগ্ধ ভবনসমূহ ভৃপতিত হইলে অগ্নিকণাবর্ষণকারী 
ধুমপুঞ্জ সেই স্থান হইতে মেবমালার স্তায় বাহির হইতে লাগিল । অশ্বসমূহ সমুদ্র 
তরঙ্গের স্তর ছু'টরা চলিল? তাহাদের গতিবেগে সমুদ্রতরঙ্গও পরাভূত হুইল ' 
সংখ্যাতীত বাণ বর্ষণরূপ মেঘের উদয় হওয়ায় কোন পক্ষ বিষাদিত, কোন পক্ষ 
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ৰা আনন্দিত হইতে লাগিল । দস্তিসমূহ পরস্পর দস্তসংঘর্ষণ করায় অতি বিকট উচ্চ- 
নাদ উত্থিত হুইল, ফলে যৃত্ধক্ষেত্র কর্কশ আকার ধারণ করিল। ৬-১*। প্রধান 
প্রধান যোদ্ধবর্ণ ছুর্গপার্থাস্থিত কুটীরভিত্তিতে কণ্টকের ন্যায় বাণনমূহ বিদ্ধ 

কবিতে লাগিল ! গৃহসমুদ্ধয় অগ্নিদাহে চটচট ধ্বনি করত সম্কুচিত হইল এবং 

তাভাদের শীর্ষদেশে অগ্নিশিখ! দীপ্তি পাইতে লাগিল। যোদ্ধগণ নিরস্তর 

শগণিত পটিশান্ত্র নিক্ষেপ করিতেছিল; তাহার! হুহুক্কার শবে পথ দিয় 

খমনাগমন করায় পথিকগণের যাতায়াও রুদ্ধ হইয়া গেল। উর্ধোৎঙ্গিপ্ত 

দবজপটাবলী পার্বস্থ প্রাসাদে সংলগ্ন হওয়ায় বাষুভরে পট পট ধ্বনি করিতে 

বাগিল। গঞ্জরাজের দত্তদীপ্তিস্ছটার বিকাশ, শিল।র সহিত অন্্রগমুহের সংঘর্ষণ, 
এবং বীরগণের উচ্চ হুগ্কার-__এই সকল ভ্বার। (বাধ হইতে লাগিল-_যেন দিগ.- 
5স্তিসমূহ রণমদে উন্মত্ত হইয়া রণস্থলে আগমন করিঘাছে। ১১-১৫ 

বাণশ্রেণীরূপিণী নদীর আোতে 'আকাশরূপ মহাসমুদ্র পরিপূর্ণ হইল ফোধগণের 
চক্র? কুস্তও অসিসমৃহ সেই সমুদ্রে যেন মকরপমূহের ন্ঠায় প্রতীয়মান হইল। বীরগণ 
হঙ্গার ছাড়িতে লাগিল। তাহাদের গাত্রের বন্দসকলের পরস্পর নক্ৰর্ষ হওয়ায় 

মন্-বঝান্ শব্দ উখিত হইল। সেই শবে দ্বীপপমূহ পরিপূর্ণ হইল। রক্তাক্ত 
এ তদেহ গুলি যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া রহিল এবং সেই সকল মৃতের রক্তে ও সেই আর্র 

স্থান পাদপুষ্ট হওয়ায় কর্দমাক্ত হইল ! নান। স্থান দির। রক্তনদীর প্রবাহ ছুটিনা 
»ণিল এবং সেই প্রবাহ রখ-গজাদি ভাসাইন। লইর| চলিল, পট্টিশ প্রভৃতি 
ন্্-শন্্র পক্ষিরাঞ্জ গরুড়ের ম্ায় কখন পতিত এবং কখন বাঁ উতপতিত হইতে 

নাগিল। এক পক্ষের অস্ত্রূপ জলজীবসমূহ্ যেন অন্ত পক্ষের বাণতরঙ্গের সংঘাতে 
চর্ণবিচুর্ণ হইতে লাগিল। অস্্নকলের পরম্পর সংঘর্ষজনিত এঅগ্নিশিখাসকল 

মাকাশদেশে প্রদীপ্ত হইল। যে সকল যোদ্ধ! বুদ্ধে নিহত হইপ, তাহার। স্ব স্ব বার্দিক্য 
গ্যাগ করিয়া স্থিরষৌবন লাভ করত স্বর্গে গমন করিল । গগনে মেঘের ন্যায় 
পাওুবর্ণ ধুলিরাশি উত্থিত হইতে লাগিল এবং তাহার উপর উজ্জল চক্রান্ত্র যেন 
|বছাতের ন্াষ ক্রীড। করিতে লাগিল ! হেওি অস্ত্র উঠিয়। আকাশদেশ ছাইয়া 

লিল, ফলে তথায় কিছুমাত্র অবকাশও দৃষ্টিগোচর হইল না; রণক্ষেত্র অস্ত্শস্থে- 
ূর্ণ হইয়| যাওয়ায় তাহা আর যুদ্ধে উপযুক্ত রহিল ন| ৷ ১৬-১৯। বাণবর্ষণকারী 
যাদ্ধগণের সগর্ব আক্রোশ প্রকটিত হইল, চলে তাহাদের প্রতিধোদ্ধারাও দ্ধ 
হইয়! প্রচণ্ড চীৎকারে সেই রণক্ষেত্র আরও ভীষণ করিয়। তুলিল। শকটলকলের 
পরম্পর সংঘর্ষ হওয়ায় কোন কোন স্থান নিম্পি্ হইল, ফলে গতিহীন রথসমূহ 
মাটীতে গড়াইতে লাগিল । দৃষ্ট হইল, সেই রণক্ষেত্রের কোন স্থানে কবন্ধ নাচি- 
.তছ্েঃ কোথাও বেতাল পরিভ্রমণ কারতেছেঃ শক্রদল আন্ফালন করিতেছে এবং 

৫০ 
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কোনও স্থানে বেতাল শবদেহ হইতে মাংস ছি'ড়িতেছে। এইপ্রকারে সেই সমরক্ষেত্র 

অত্যন্ত ছুরধিগম্য হইয়া উঠিল। যোদ্ধগণ শক্রকুলের মস্তক? হস্ত) নখ, উরু, 

ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিন। তথায় কবন্ধকুল দেখা দিল; তাহাদের ভুজরূপ 

বক্ষ আকাশে ঘৃর্যমান ভওয়াঁয় আকাশকে একট! নিবিড় বন বলিয় মনে হইতে 

লাগিল। বেতালগণ স্তপীরুত শবদর্শনে আনন্দে আম্ফালন করিতে লাগিল 
এবং হস্ত-মুখ ঘুরাইয্বা কিরাইঘ! নিজ নিজ পেটিকার ভিতর মৃতদেহগুলি পুরিতে 

লাগিল । কোন স্থনে বন্ধ-চন্্ধারী ভীষণ যোদ্ধগণ সগর্নে ভ্রভঙ্গী করিষা 

নিজ নিজ বীরত্ব কীর্তন করিতে লাগিল ৷ ২*-২৩ 

বীরনিকর “হঘ মারিব ন। ভঘ মরিব' এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। করিণা 

যুদ্ধে প্রমত্ত হইল। যাহারা কাহাকেও প্রহার করিতে পারে না, 

কিংবা যাহার। অপরের প্রহার সহ্য করিতে সমর্থ নেও তাহাদের যথেষ্ট 

নিন্দাবাদ প্রচারিত হইল। অনেক বীরবরের এবং অনেক 

মন্তঃস্তীর মদজল শুকাইয়! গেল। অনেক যোদ্ধা অসংখ্য সৈহধবংস দ্বারা 

ষমরাজের গ্রীতিবর্দীন করিল । (ঘে সকল বীর মুখে আত্মশ্রাঘা করে নাঃ কিছু 

কার্য দ্বারা যাহারা শৌধ্যবীর্য্য দেখাইতে লাগিল, €স সকল 'মহাবীরসমূহের জয় 

সর্ব শতমুখে বিঘোবিত হইতে লাগিল । যে সকল পারা ব্যক্তি ভয় বশত যুদ্ধঙ্ষে্র 
হইতে পলাইরা গেল, সেই সকল কাপুরুষগণের কথা অনেকে তাহাদের প্রভুর 

গোচর করিল। যাহাদের বাহু প্রভৃত-বলবীধ্য-সমন্থিত এবং যাহারা ছুর্বালের 
ন্াাশ্রররূপে শবস্তান করিতেছেন» দেই সকল গুণবান্ বীরের বাহুবল স্থুষ্টরূপে 

প্রদর্শিত হইল; ফলে তাহারা মনে মনে অত্যন্ত প্রীতি অনুভব করিল ১৭-২৭, 

গজারোহী ও বথারোঠিগণের পরস্পর ষে যুদ্ধ হইল, “স যুদ্ধে রথারোহীর বাণ- 

প্রহারে গজারোহীর গজসমূভের গণ্ডস্থল ক্ষত বিক্ষত হইল এবং মত্ত হক্তিগণ 

প্রহারে ভয় পাইয়া পৃষ্ঠস্কিত আরোহীর সহিত জলমধ্যে প্রবেশ করিল । এই 

ব্যাপারে আরোহীর লারসপক্ষিবং চীৎকার করিতে করিতে গজপুষ্ঠ ইত 

লম্্ দিয়া পলাইয়া গেল। কোন কোন অভিজ্ঞ বীর বৃদ্ধ হইলেও স্বীয় যুদ্ধকৌশল 
দেখাইতে ক্রটি করিল না! কোন স্থলে অসংখ্য সৈন্যকে মৃতপ্রায় করিয়া 

বীরসমূহ সগর্ধে চলিয়| “গল। মৃতপ্রার যোদ্ধার। পলায়ন করিতে যাই 
পরস্পরের পদাঘাতে পিষ্ট হইতে লাগিল। অভিমানরূপ উন্মাদনা বশে উন্মত্ত 

প্রায় হইয়া বীরগণ পদানত কাপুরুষগণকে প্রহার করিতে দ্বিধা.করিল না । 
রণভূমি যেন একট! প্রকাম্ত বিপণিতে পরিণত হইল; তাহাতে অপংখ্য জীবনের 

ক্রয় বিক্রয় চলিতে লাগিল। বস্ত্রখণ্ড দ্বারা আবদ্ধ পতাকাগুলি গমনশীল 
বাহুবৃক্ষের ন্যাম বোধ হইতে লাগিল এবং সেই পতাকাগুলি শোণিতসিক্ত হুইয়! 



নিব্বাণ-প্রকরণ ৩৯৫ 

লোহিতব্ণ ধারণ করায় উহা প্রবালভূষণের ম্যায় প্রতীয়মান হইতে 
ণ।গিল | ২৮৩২ 

মন্থনকালীন ফেনারমান ক্ীরসমুদ্রবারি বত শ্বেত ছত্রসমূহ আঁকাশাঙ্গনে কুস্ুম- 

গুচ্ছের হায় প্রতিভাত হইল । স্ুর, সিদ্ধ ও বিদ্ভাধরগণ আকাশে অবস্থান করত 

রণক্ষেত্রস্থ শ্রেষ্ঠ বীরসমূহের সমর-কৌশলের প্রশংস। করিতে লাগিলেন ৷ যোধবৃন্দ 
আকাশস্থি ত গন্ধর্বব প্রভৃতির গাত্র ও নিজ নিজ হেতিপ্রভায় বলরামের ন্যায় শ্বেতশ্র 

ও আনন্দোন্মত্তরূপে প্রতীয়মান হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে অসংখ্য রাক্ষদ আসিয়া দেখ। 

দল। তাহারা অদ্ধমূত নৈষ্ঠগণকে মারিয়া ফেলিল এবং তাহাদের মাংস ভক্ষণ 

করিয়া নীরবে উদর পরিপূর্ণ করিল । ভুক্তাবশষ্ট যাঁত রহিলঃ তাহা লইয়। গিয়া 
*াহারা গিরি-দরী-বাসী বিষবৃক্ষলম অন্যান্য আত্মীয়-স্ব নকে খাহতে দিল। বুস্তান্ত্ 

পারী বারগণ কুস্তাধাতে বিপক্ষগণের হত্ত এবং মন্তক ছেদন করিন। সেই সকল 

য়াবয়ব দ্বারা আকাশ আচ্ছন্ন করিণ। অনেক বীর ক্ষেপণীচক্র দ্বারা অগাঁণত 

'শলাথগ্ড নিক্ষেপ করিয়া চতুদ্দিক ভন্মাবহ করিয়া তুলিল। বীরগণের বাহু- 
'মাক্ষালন-জনিত চটচট| শব্দে মনে হইল, “যন বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষনকল অগ্রিদগ্ধ হহয়া 

চট শব্দে ফাটিনা পড়িতেছে। যে সকল নারার স্বামী যুদ্ধে প্রাণত্যাগ 

করিয়াছে, সেই সকল বিধবার করুণ ক্রন্দনধবনিতে নগর-মন্দির সঞ্কুল হইয়। 

ভঠিল। উভদ্ব পক্ষ-নিক্ষিপ্ত শাণিত শরানকর আকাশে উঠিয়। প্রজ্বলিত বাহৃর 

ায প্রতিভাত হইতে লাগিল। প্রজাপুঞ্জ স্ব স্ব ধন, জন? গৃহ পারহার করিয়। 

দুরে পলাব়ন করিল । ৩৩-৩৮। দিকে দিকে হোতরাজ্জি সমুতক্ষিপ্ত হইলে দর্শকগণ 

ভীতিবিহ্বলভাবে সেহ স্থান হইতে পলাইতে লাগিল । সর্পকুল যেরূপ গরুড়ের নিকট 

হহতে দুরে থাকে, সেইরূপ সেই কাপুরুষগণ একেবারেই সে স্থান ত্যাগ করিয়া 
পলায়ন করিল। হতাবশিষ্ট সেনা হস্তিগণের শুগাদগ্ডের আঘাতে নিম্পেষিত 

হইতে লাগিল। সেই সময় গজগণ্ড ষেন যমরাজের মন্ুষ্যরূপ দ্রাক্ষাফল-পেষণের 

যন্ত্র বলিধা বোধ হইতে লাগিল। অনেক বীর পাধাণযন্ত্র নিক্ষেপ করিতে 

থাকায় বিপক্ষপক্ষের আকাশ-নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্র নিম্পিষ্ট হইতে লাগিল। যোদ্ধগণের 

(পংহনাদের সঙ্গে সঙ্গে গজরাজির বিকট চীৎকার শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল । 

নে চীতৎ্কারে পর্বতগুহা অবধি বিদীর্থ হইতে লাগিল। এ চীৎকার যখন 

পর্বতগুহায় যাইয়। প্রতিধ্বনিত হুইলঃ তখন উহা আরও ভীষণ হুইয়৷ উঠিল। 

খারগণ তাহাদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়। যুদ্ধ করিতে লাগিল। যুদ্ধে অসংখ্য 
আগ্েয়ান্ত্র নিক্ষিপ্ত হইল। তাহাতে যোদ্ধগণ ষেন ভাজ। ভাজ! হইতে লাগিল। 

দণ্ যুদ্ধ. প্রভৃতি বহুবিধ যুদ্ধ আরগু হুইল, তাহাতে কত ষে অসংখ্য প্রাণী 
ষমালয়ে গমন করল, তাহা বলা যায় না1। ৩২-৪৩ 



৩৯৬ বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ 

হুতাবশিষ্ট বীরগণ প্রভুর জন্ত প্রাণপণ শক্তিতে যুদ্ধ করিতে লাগিল । যাহার। 

যুদ্ধে মৃত্যুকেই জীবন এবং জীবনকেই মরণ বলিয়া জ্ঞান করে, সেই সকল শ্রেষ্ঠ 
বীরগণ মৃত্ল্যু তুচ্ছ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল । এই যুদ্ধক্ষেত্রে এরূপ প্রবল- 
পরাক্রান্ত বীর ছিল+ যাহার] সুবৃহৎ গজরাজকেও অবহেলে বধ করিয়া বীরদর্পে 

অবস্থান করিতে লাগিল। পাষাণযন্ত্রের নিক্ষেপ-ধবনি, সগ্যশ্ছি্ন মন্তকসমূহের 

ফুৎকার শব, ঘূর্ণায়মান অস্ত্রশস্ত্র ঝন্ঝনাধবনি ও হস্ত্যম্বাদির বিকট চীৎকার 
এৰং শরবর্ষণকারী সৈম্তগণের সিংহনাদ, এই সকল বিকট শবে সেই হানে 

প্রাণিগণের কর্ণকুহর বধির হুইয়] গেল! মনে হইল, কে যেন তাহাদের কর্ণ ছিদ্র 

এক খণ্ড প্রস্তর দ্বারা বদ্ধ করিয়া দিয়াছে । ৪৪-৪৭ 

দশীধিক-শততম-্সর্ণ সমাপ্ত । 

একাদশাধিক-শততম সর্গ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম । এহপ্রকারে প্রলয়কালীন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরন্ত 

হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে অসংখ্য সেন পতিত ও উৎপতিত হইতে লাগিল । কত ভেরী, তৃরী 
ও মহাশঙ্খের ধ্বনি সমুখিত হইতে লাগিল। খড্গোর কচকচা-ধ্বনি উখিত হইল। 

এ সকল শব “যন একযোগে আকাশ ভেদ করত উর্ধে উঠিয়! গেল। বীরগণের 
উচ্চ হুষ্কারবৎ ধনু ণধবনিও তাহার সহিত উত্থিত হইতে লাগিল। যোদ্ধবৃন্দের 

কটকট শব্দে বিপক্ষপক্ষের মন্মস্থল বিদ্ধ হইল। তাহাদের সেই কঠোর কর্কশ 

আক্ফালন দেখিয়া সকলেরই অন্তরে ভয় দেখ! দিল । রাজ বিপশ্চিতের পক্ষী 

সৈন্গণ যুদ্ধে আহত হঃয়! ছিন্ন বৃক্ষের স্ঠায় ভূপতিত হইতে লাগিল । ১-৪ 
এই সময় রাজ। বিপশ্চিৎ প্রস্তত হুইয়। যুদ্ধের জন্য যার করিলেন । তাহার 

অভিযানসময়ে ঘোর দুন্দুভিধ্বনি উখিত হইল। সে বিকট শবে চারিদিক 

পরিপুর্ণ হইল। এক এক করিয়া চারি প্রস্থ হুন্দুভি হইতে একযোগে বিরা" 

ধ্বনি সমুখিত হইল। তখনক!র সেই ছুন্দুভিধ্বনি এতই ভীষণ হইয়া! উঠিল যে; 

প্রলযমেঘের গভীর গর্জনের সহিত তাহার তুলন1 করা চলে । মনে হুইল? যেন 

একই কালে কুলপর্বতসমূহ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তখন ছুন্দুভির চটচটা- 
ধ্বানতে চতুদ্দিক্ স্তাম্তিভ হইয়া গেল। রাজা বিপশ্চিৎ বিষ্ণুর ভূজচতুষ্টয়ের ন্যাঁ 
চারিটি মৃত্তি ধারণ করিয়া চতুদ্দিক্ হইতে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন? তাহার 

সহিত চতুরঙ্গ সৈ্ঠ বহির্গত হইল। তিনি সেই সকল সৈম্তপরিবেষ্টিত হইয়া 
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তাহার রাজধানী হইতে নিক্ষান্ত হইলেন । বাহিকে আগিয়। তিনি দেখিলেন,_ 

তাহ।র পৈন্যদল প্রায় শেষ হইয়াছে । প্রবল শক্রসমূং ভীষণ যুদ্ধে বিক্ষুন্ধ সমুদ্রের 

ন্যায় গভীর গর্জন করিতেছে । শক্রপক্ষ কোথাও মকরব্যহ, কোথাও গজবুহ 

কোথাও অশ্বব্যৃহ? কোথাও চক্রব্যুহ। কোথাও বা আবর্তব্যুহ রচন। করিয়া যুদ্ধ 

করিতেছে । তাহাদের বিক্ষিপ্ত বাঁণ-সমুহ দ্বার। চতুর্দিক আচ্ছন্ন হইয়াছে ৫-৮ 
তিনি আরও দেখিলেন,_সেই সৈন্ঠসমুদ্রের মধ্যভাগ তরঙ্গাঘ্বিত হুইয়াছে) 

রথরাজি আবর্ভবৎ চলিয়া যাইতেছে ; ছতব্রসমূহ ফেনপুঞ্চের হ্ঠায় বোধ হইতেছে ; 

হেতিসকল সেই সমুদ্রে বারিধারাবৎ লক্ষিত হইতেছে ; হস্তী এবং অশ্বগণ চঞ্চল 

ওরঙ্গ ভঙ্গীর ন্যায় ছুটিয়া চলিতেছে ; অস্ত্রজালে পড়িয়া পাঁপিষ্ঠ শ্লেচ্ছকুল কৃষঃ- 
সর্পসমূহের ন্যায় ভাপিয়া চলিরাছে ॥ দ্রাবিড়ী যোদ্ধংগণ গুল্গুল্রবে পরস্পর 
আলাপ করিতেছে । সেখানে প্রলয়-বায়ু পর্ধত বিদীণ করিয়া ঘুম্ ঘুম্ রবে 

প্রবাহিত হইতেছে । বৃহৎ বৃহৎ মাতঙ্গ কখন উন্নত এবং কখন বা নত হুইয় 

চলিয়াছে। ওঁ সকল মাতঙ্গের আকারপ্রকার দেখিলে মনে হয় তাহার! 

ইচ্ছানুসারে বৃহৎ বৃহৎ গিরিসমূহকেও উন্মগ্ন এবং নিমগ্ন করিতে সমর্থ । রাজ। 
বিপশ্চিৎ আরও দেখিলেন,__সেই যুদ্ধস্থলে যে সকল অশ্বগজাদি অবতীণ 

হইরাঁছেঃ ষদি বিপক্ষদল হইতে গিরিশ্রেণীও নিক্ষিপ্ত হয়, তথাপি তাহার! 
অনাঙাসে তাহ। ভাঙ্গিয়! চুরিয়া৷ ফেলিতে পারে । গণনাতীত সৈন্যশ্রেণী তরঙ্গায়িত 

লমুদ্রবৎ প্রতীত হইতেছে । তখন সেই বুদ্ধ যেন আকালিক প্রলয়ের নায় 

প্রতিভাত হইতেছে। রক্তে রক্তে যুদ্ধক্ষেত্র যেন মহাসমুদ্রের আকার ধারণ 
করিয়াছে। এঁসমুদ্র ভূতল ও আকাশের মধ্যভাগ পর্য্যস্ত আক্রমণ করত 
প্রবাহিত হইতেছে । যোদ্ধগণের সমুজ্জল অস্ত্রসমূহ রত্রনিকরব চারিদিকে 

সমুখিত হইষা সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্র ছাইয়। ফেলিয়াছে। ব্যহবদ্ধ সৈন্তশ্রেণী চলিয়াছে, 
হাহার মধ্যে ক্ষেপণ-পাষাণসকল নিক্ষিপ্ত হইতেছে । বীরগণের গাত্রবন্ম ও 
রতবপ্রভাসমুহের সংমেলনে স্থানে স্থানে সান্ধ্য মেঘজাল বলিয়। ভ্রম জন্মাইতেছে। 

কোথাও কোথাও প্রচুর ধুলিরাশি উখিত হইতেছে এবং তাহা দ্বারা অস্ত্রসকল 

ঢাকিযা গিয়াছে । ৯-১৮ 

এই প্রকার রণার্ণব দর্শন করিয়া রাজা বিপশ্চিৎ মনে মনে চিত্ত করিলেন, 
এই ষে সমুদ্র অগন্ত্য মুনির মত আমি এক্ষণে ইহাকে পান করিব। 

এইরূপ স্থিরসঙ্কল্প হই] রাজা তখন সেই লমরসাগর পান করিবার জন্ক বায়ব্যান্ 
স্মরণ করিলেন । ব্রিপুরাস্বরধবংসসময়ে ভগবান্ শূলপাণি যেরূপ স্থমেরুশৈলরূপ 
শরাসনে শরষোজন। করিয়াছিলেনঃ তিনিও সেইরূপ সেই চতুদ্দিগ বাপী 

বায়ব্যাস্ত্র শরাসনে সন্ধান করিলেন। রাজা স্বীয় সৈম্তদল-রক্ষার জন্ত অগ্িদ্েবকে 
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প্রণতি ও আগ্নমন্ত্র জপ করিয়। সেই ভয়ঙ্কর বায়ব্যান্্র নিক্ষেপ করিলেন এবং সেই 

সঙ্গে সঙ্গে শত্রর প্রতাপাগ্রিপ্রথমনের জন্য মহামেঘাশ্্ ত্যাগ করিলেন । রাজার 

চারিট দেহ; সেই চারিটি দেহেরই ধন্ুণ্চ হু্টুর হইতে বাণ, ত্রিশূল। শক্তি? ভূষুগ্তা, 

মুদগর, প্রান, তোমর, চক্র এবং ভিন্দিপাল প্রতি অক্ত্রসযূহের নদী প্রবাহিত হইল । 
তখন প্রচও বায়ু প্রবাহিত হতে লাগিল। তাহাতে জনসাধারণের মনে 

প্রলয়াশক্ক। সমুদিত হইল। চারিদিক হইতে বজ্র; বিদ্যুৎ ও বারিধার নিক্ষিপ্ত 
হইয়। নদীর ন্যাষ বহিয়! চলিল, সঙ্গে সঙ্গে খড়গবৃষ্টি আরম্ভ হইল | ১৯-২৭ | 

বৃহৎ বৃহৎ সর্প প্রবল বায়ুতে বদ্ধিত হইয়া ততসহ নিঃস্যত হইতে লাগিল । 

সেই সকল ভীষণ সর্প দেখিলে মনে হয়ঃ উহাঁর। যেন প্রধান প্রধান শৈল হইতেই 

প্রাহুভূতি হইয়াছে । তখন সেই সৈন্ঠপাগর অস্ত্রবৃষ্টির প্রচণ্ড আঘাতে মুহূর্তমধ্োই 

ধূলিরাশির হ্যায় চতুপ্গিকে ছড়াইয়া পড়িল । প্রবল বাযুপ্রবাহে এবং বনজ ও জলাঙ্ক, 

বর্ষণে সৈন্তদকল ভগ্রসেতু বারিপ্রবাহের ন্যায় বিভিন্নদিকে ছুটিয়া চলিল। রাজ। 

বিপশ্চিতের অন্ত্রবেগে পরাভূত হইয়া শক্র-সৈহ্যদল বর্ষাকাঁলীন পার্বত্য নদীর 

প্রবাহের নায় চারিদিকে ক্ষিপ্রভাবে ছুটিযা যাইতে লাগিল। বৃহৎ বৃহৎ 
ধ্বক্বপতাক। বায়ুবেগে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া ভূপতিত বৃক্ষবৎ সেই সৈই সৈম্যলাগরে 

ভাদমান হইল। চঞ্চল অসিলতা নান! বর্ণে রঞ্জিত হইয়৷ অপুর্ব শোভায় 

শোভিত হইল । যাহারা পলাইতে পারিল না তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে পাষধাণখণ্ডেব 

হ্যায় লটাইতে লাগিল। তাহাদের রক্তশ্রোতে সেই রণক্ষেত্র প্লাবিত হইল। ষে 

সকল অস্ত্রহত সৈন্য মৃচ্ছিত হইল, তাহাদের ঘোর ঘুরঘুর-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া 
অপর ভারুঙ্জনদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইল। সেই সৈন্সমুদ্রে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ 

হস্তী ভাসর। যাইতেছিল, তাহাদের দন্তঘর্ষণশব্দে মনে হইল, যেন ভীষণ মেঘ- 

গর্জন শ্রুত হইতেছে । ২৮-৩৪ 

অস্ত্র ও শিলাসমূহের পরম্পর আঘাতে ষে শব্ধ উখিত হইল, তাহাতে পার্বত্য- 

ননীতীরোৎপন্ন পুষ্পোপরিস্থিত মধুকরনিকরের ঝঞ্কার বলিয়৷ বোধ হইতে লাগিল। 
অশ্বসমূহ অবিকল নদীতরঙ্গের হ্যা শব্ধ করিতে লাগিল । শিলাহত বীরগণের 

চীতকারধবনি ঠিক যেন বর্ধাকালীন ভেকরববৎ জ্ঞান হইতে লাগিল। স্থানে 

স্থানে অসংখ্য সৈম্, হস্তী ও অশ্বাদি মুতাবস্থাযু পড়িয়। থাকায়, সেই সকল স্থান 
নিতান্ত দুর্গম হইয়। পড়িয়াছে । কোথাও ধনুকের কঠোর টঙ্কারধবনি) কোথাও 

আহতদিগের বিকট চীৎকার এবং কোথাও বা গেলাম, মলাম ইত্যাদিরূপ কর 

ক্রনদনধবনি উঠিতে লাগিল। ফলে সেই যুদ্ধস্থল অত্যন্ত ভীষণ মৃত্তি ধারণ কাঁরজ। 
কোন কোন স্থান হইতে সৈম্তগণ অবিরাম পলায়ন করিতে লাগিল। তাহাদের 

পলায়নকালে একপ্রকার গুল্গুল্ধবনি উত্থিত হুইল । নীহারবিন্ুবৎ আকাশদে ৮ 
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শাণিতবিন্ুনকল সংলগ্ন হইল) তাহাতে গগন যেন সান্ধ্য মেঘবিতানে সমাবৃত 

হইয়াছে বলিষ়্া অনুভূত্ত হইল। আকাশপথে প্রচলিত অস্ত্রপমুহ জলভারাবনত 
'মঘমালার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনেক স্থানে সমরভূমি শোণিত- 
কর্দামাক্ত হওয়ায় সৈম্ঠগণ তাহার উপর বাপি প্রতৃতি নিক্ষেপ করিয়া গমনের 

পথ প্রস্তুত করিতে লাগিল। বন্ধ সৈন্য বহুবিধ অস্ত্ণস্ত্রে সুসজ্জিত হওয়া সত্বেও 

তীব্রবেগে পলামন করিতে লাগিল। ভীরু ব্যক্তির! হরিণশিশুর হ্যায় করুণ- 

কগে চীংকার আরন্ত করিল, হস্তী) অশ্ব এঘং যোদ্ধগণের স্তপীকৃত শবদেহ নানা 

পানে জীর্ণ পর্ণরাশির স্যাষ পড়িযা রহিল। অস্ত দ্বারা ক্ষতবিক্ষত দেহসমূই হইতে 
শবিরাম বসা ও রক্তাদি নির্গত হইতে লাগিল; তাহাতে অনেক স্থান কর্দামাত্ত 

চপ! পড়িল! ২৫-৪১। মৃত কক্কালসমূহ অশ্বাদির খুরপ্রহারে চুর্ণিত ও পিষ্ট 

£মা শশ্বত বালুকারাশির হ্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই সমরসাগরে 

কন শিলা এবং কহ শত কাষ্ঠ ভাসিতেছিল এবং তাহাদের পরম্পরের সংঘর্ষে 

টং ধ্বনি উখিত হইতে লাগিল। মেদগর্জন১ বাযুপ্রবাহ, বাবরধারাবর্ষণ 

৫৭ ভীষণ বজ্রধ্বনি, এ মযুদ্ররই প্রলযকালেব ন্যায় আরম্ত হইল। সমগ্র 

মদ্বভূমি পতঙ্গ ও জলরাশি দ্বারা পরিপূর্ণ হইল। দিঁকে দিকে সুখকর সি 
পারিধারাও প্রবাহিত হইতে লাগিল । গ্রাম, গৃহ) নগর, সর্বত্রই অগ্নি জিয়া 

গিল। তৃস্তী। অশ্ব সৈন্য ও অন্যান্টি জনঙমূ5 ভয়ে ভীষণ গভীর চীৎকার করিতে 

াঁগিল। ভূতলে রথনির্ধোষ, আকাশে মেঘগঞ্জন এবং যুতিচতুষ্টযধারী রাজা 
বিপশ্চিতের ধনুকচত্ুষ্টয়ের উচ্চ টক্কার তখন চতুদ্দিক্ ভীষণ করিঘ্বা তুলিল। 

পরস্পরসজ্ঘর্ষে মেঘসমূহ হইতে গভীর গর্জন উখিত হইল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ 
প্রকাশিত হওয়ায় 'চক্ষু ঝলৃমিয়া উঠিল। চতুর্দিক্ হইতে শর, শক্তিঃ গদা, প্রাস 
€ ভিন্দিপাল প্রভৃতি অস্ত্রের বর্ষণ হইতে লাগিল ।৪২-৪৭ 

এইপ্রকারে সেই রাজা বিপশ্চিতের সেই ভীষণ যুদ্ধ আরম্ত হইলে বিপক্ষদণ্রে 

বাজগণের গণনাতীত সৈম্ত দলে দলে পলায়ন করিতে আরন্ত করিল। অনেকে 

ধর্ল মশককুলের ন্যায় নিষ্পি্ট হইয়া গেল। জীর্ণারণ্যে অগ্নিসংযোগ হইলে 
যরূপ অবস্থ। পস্থিত হন, রাঁজা বিপশ্চিতের বিপক্ষ নৈন্ঠগণেরও ঠিক তেমনি 

অবস্থ| ঘটিল। অনবরত অস্ত্রাথাতে এবং লোকবিধ্বংসী বিছ্বাদ্বজ্রপাঁতে তাহারা 

ধাড়বানলে দহমান জলজন্তনিবহের হ্যা বোধ হইতে লাগিল। ৪৮-৪৯ 

রত 

২১১ 

নর 

একাদশাধিকশততম সর্থ সমাপ্ত । 



দ্বাদশীধিকশততম সর্গ 
বাশষ্ঠ বলিলেন”_(সই সময় দৃষ্টিগোচ হইল? চেদিদেশীয় যোধগণ যেন 

চন্দনবন ; তাহাদের গলবিণদ্বিভ মনোহর হারগুচ্ছ যেন ভূজঙ্গসযূহ ; তাহারা 

পরশুপ্রহাবে ছিন্নদেহ হইয! দঙ্গিণ-মুদ্দের জলে পতিত হইতে লাগিল। 

পারসীকদেশীম যোদ্ধগণ পরণ্পৰ পরস্পরকে প্রহার করিয়া চঞ্জল-কাননে গিয। 

পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যমুখে পতিত ইল । দর্দরদেশীয় ভীষণ যোদ্ধগণ মমরে 

আহত হইঘু। দদ্দরগিবির দ্ররধিগম্য গুহার ভিতর পলায়ন করিল, কিন্তু ভম 

ৰশতঃ তাহাদের জদয়কন্দর বিদীর্ণ হইতে লাগিল । শর প্রাস, অলি ও পবশ্ত 

গ্রহারে বিচুর্ণিত শিলাবন্মাদির ভগ্নাংশ লইর। পবন প্রবাহিত হইতে লাগিল; 

হস্তিগণ তখন পব্পৰ পরম্পরকে প্রহার করিয়া ভগ্রদন্ত ও রক্তাক্তকলেবর 

হইপ। তাহাদিগকে মমের উদরপূর্তিকর ভুরি ভূরি গ্রাসপিগবৎ বোধ হইতে 
লাগিল। দরদদেশীম 'যাঁদ্বগণ ভীবণ তোমরাপ্নতাড়িত হইয়া! প্রাণরক্ষার জণ্য 

রৈবতক পর্বতে আশ্রম গ্রহণ করিল; কিন্ত সেখানেও তাহার] শিক্তি পাইল ন।; 

রাত্রকালে সেখানকার মাঁধাবিনী পিশংচীর। তাহাদের অঙগ-প্রত্ঙ্গ কাটিয়: 

কুটিয়। বিভাগ করত ভক্ষণ করিল । ১-১। দ্রশার্ণদেশীয় বীরগণ জীর্ণ জঙ্গলের মণ. 

দি্ব। তমালতালীবনে পলাইল, কিন্ত সেখানেও তাহারা অনেকক্ষণ অবস্থান 

করিতে পারিল না। সিংহ আসিয়া ভাহাদিগকে হত্য| করিল। ষবনগণ 

পশ্চিম-সমুদ্রের তীরে নারিকেলবনে পলায়ন করিল; কিন্তু সমুদ্র হইতে 

কতকগুলি কুন্তীর উঠিয়। তাহাদিগকে খাইম| ফেলিল। শকদেশীষগণ নারাচাঘাত 

সহ করিতে পারিল না, তাহার! সেই অস্ত্রে আহত হইয়া বজ্জাহত পন্মকাননের 

্যায় মুহূর্তমধ্যেই বিধ্বস্ত হইয়| গেল, তাহাদের মৃত্যু ঘটিল। নীলবর্ণ অগণ্য বাঁ৭ 

আকাশপথে পলায়ন করিল বটে, কিন্ধু তাহাদের দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়ায় মহন্ত 

পর্বত মেঘজালবেষ্িতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল বিবিধ স্বর্ণীলক্কারখ চিত তজন- 

সেনাগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল; কিন্তু তঙ্করগণ পথিমধ্যে তাহাদিগের যথা সর্বাস্থ 

হরণ করিল। অবশেষে রাক্ষসের হস্তে তাহারা বিগতজীবন হইল। যেরূপ 

নক্ষত্রসমূহ আকাশের শেভা সম্পাদন করে, তদ্রুপ সেই দময় আগ্িময় অস্ত 
সকল দ্বার। রণক্ষেত্র শোভ। পাইতে লাগিল? মেঘধ্বনির প্রতিধ্বনিচ্ছলে আকাশ 

যেন মুদঙ্গবাছা ঘ্বার। রাজ! বিপশ্চিতের বিজয় ঘোষণ। করিতে লাগিল। মতস্তকুলের 

লীলাভূমি_-শৈবালপন্থল যখন জলহীন হধ, তখন যেরূপ মতস্তসমূহ ছট্দট 
করিয়া প্রাণত্যাগ করে, সেইরূপ ত্বীপাস্তরস্থ সৈন্যগণ চক্রাস্্রাঘাতে জর্জরিত 

হই] প্রাণ হারাইল। যবন্থীপবাসী বীরগণ অস্ত্রাহত হুইয়! সহ-পর্বতে পলাইন 



নির্বাণ-প্রকরণ ৪৪১ 

এবং সেখানে গোপনে সাত দিন অবস্থান করিয়। চিকিৎসা দ্বারা সুস্থ হইয়া 
ধীরে ধীরে স্বস্থানে চলিয়া গেল। গান্ধারদেশবাপী যোদ্ধগণ প্রাণরক্ষার্থ 

গন্ধমাদন পর্বতের পুত্নাগবনে পলাইয়। গিয়া বিদ্ভাধরকামিনীগণের আশ্রয়লাভ . 

করত প্রাণ রক্ষা করিল 1৭-১৬ 

এ দিকে রাজা বিপশ্চিং যে সকল চক্রান্ত ত্যাগ করিতে লাগিলেন, সে 

সকল অনুকুল বায়ুবেগে প্রেরিত হইয়! চীন, হুন ও কিরাতদেশীয় যোদ্ধগণের 
মস্তকনকল খগণ্ডবিখণ্ড করিত ফেলিল। বিপশ্চিৎ রাজার ভয়ে নিলীপদেশীঘ 

যাদ্ধগণ পলাধন করিয়া বৃক্ষান্তরালে আত্মগোপন করিল । বিপশ্চিৎক্ষিপ্ত 

দূরগামী বাণসমূহ দ্বারা চতুদ্দিকের শৈলবন অবধি বিক্ষুব্ধ হইল । কণ্টকদেশস্থ 

কর্কশপ্রকৃতি বীরগণ সভয়ে দস্থ্যবসতি নির্জন কর্তর-বনে পলায়ন করিল । ভীত" 

ণস্ত পারপীকগণ প্রলরনমষের ভীঘণ বাযুচালিত নক্ষত্রপুঞজেপ টায় সবেগে 

পাবিত হইয়া সম্তরণ দ্বারা সাগরপারে উপনীত হইল । প্রলয়বায়ুর স্ায় সে 

সমযের প্রচণ্ড বায়ু পর্বতপমূহ বিধ্বস্ত চতুর্দিকৃষ্থ বনভূমি চুর্ণ-বিচুর্ণ এবং সমুদ্র 
মমুদ্ধবেলিত করত প্রবাহিত হইল। প্রচণ্ড-বায়ুনিক্ষিপ্ত অস্ত্রজালে ও ধারাসারে 

নশ দিক্ পঞ্চিল ও জলপুর্ণ হইয়া! যেন দৃষ্টিবহিভূততি হইল। শবাায়মান বায়ুবেগে ছপত 
ঘপ, করিয়া নীহারপাত হইতে লাগিল। দূরদেশীয় রথারোহিগণ প্রবল বায়ু 

তাড়নায় তরঙ্গসমুহের ন্ঠায় চীৎকার পূর্বক রথ হইতে সরসীনীরে পড়িতে 
লাগিল। অস্ত্রশস্ত্র থাকিতে অনেকে বিপশ্চিতের চক্রান্্রাঘধাতে কাতর 

*ইল, তাহারা এত কাতর হইল যে, তাহাদের পলায়ন করিতেও সামর্থ্য 

রহিল না; কেবল ক্রন্দন করিতে লাগিল । ১৭-২৬ | হুনদেশীয় বীরগণ বালুকাময় 

দেশে আক নিমজ্জিত হইল এবং কর্দমাক্ত হইয়া মলিনভাবে অবস্থান করিতে 

লাগিল। বিপশ্চিৎ রাজা শকদেশীয় যোদ্ধগণকে পুর্ব-সমুদ্রের তীরস্থিত এলাবনে 
এক দিন বন্দী করিয়া রাখিলেন ; পরে কৃপা করিয়৷ ছাড়িয়া দিলেন ; তাই 

হাহাদিগকে আর ষমালয়ে যাইতে হইল ন|। মদ্রদেশীয় ষোদ্ধগণ মহেন্তর- 

পর্বতের উচ্চ শৃঙ্গ হইতে পতিত হইলেঃ সেই স্থানের মুনিগণ আশ্রমমুগের ্ঠায় 
তাহাদিগকে সাত্বনা! দিতে লাগিলেন । কতকগুলি বীর সহ্-পর্ধতে আরোহণ 
করিলে, হঠাৎ তাহার। শিখরাভ্যন্তরস্থিত এক ভীষণ গহ্বরে প্রবেশ করত তত্রত্য 

দেবীর নিকট হইতে দুইটি বর লাভ করিল । বাস্তবিক ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয়, 

তাহ! হইলে কাকতালীত্ন স্ভায়ে অনর্থ হইতেও ইষ্টার্থনাভ ঘটিয়৷ থাকে । 

দশার্ণদেশীয় বীরগণ দর্দুর পর্বতের ভীষণ বনে প্রবেশ করিয়া! অজ্ঞাতসারে বিষফল 

খাইয়। প্রাণ ত্যাগ করিল। হৈহয়দেশীয় যোধগণ হিমালয় পর্বতে গমন পূর্র্বক 
'বশন্যকরণীভোঞ্নে বিচ্ভাধররূাপে নিজভবনে প্রত্চাবর্তন করিল ' বঙ্গদেশীষ 

৫১ 



৪০২ বাশিষ্ঠ মহ।রামায়ণ 

বীরকুল পৃষ্ঠদেশে ম্লান পুষ্পমাল্য এবং হৃন্তে মাত্র ধনুক ধারণ করিয়া নিজ নি 

গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল সেই থে তাহার! চলিয়া গেলঃ আর ফিরিয়া 
আসিল না। অঙ্গদেশীয় যোধগণ ভাগ্য বশতঃ একপ্রকার বন্য ফল ভক্ষণ করিয়া 

বিদ্যাধরপদ লাভ করিল, তাহার পর হইতে আজও তাহার! হ্বর্গে বিদ্ভাধরগণের 

মহিত ক্রীড়| করিতেছে । ২৭-৩৪ | পারসীক সৈম্ভগণ তালী ও তমালীবনে প্রবেশ 

করিল; প্রবেশমাত্র শক্রপক্ষের শরাঘাতে মৃচ্ছিত হুইপ পড়িল। তাহাদের সেই 

মোহ আর ঘুচিল না। তাহার! মনে করিলঃ ষেন বিমানচারীর ন্যায় তাহারা 

অনবরত থুরিয়া৷ বেড়াইতেছে ৷ হে রাম! কলিঙ্গদেশীয় চতুরঙ্গবাহিনী পথিমধ্যে 
অঙ্গদেশীষ সৈন্ত ্ব|র। আক্রান্ত হইয়া তারগতিতে তঙ্গনদেশীয়গণের গৃহাঙ্গনে প্রবেশ 

করিল। সান্বদেশীযের। পলায়নসময়ে শত্রু ঘ্বার। আক্রান্ত হইল। তখন তাহার! 

স্বীয় প্রভুর সহিত শরশৈলের অন্তর্গত কোন এক সরোবরে প্রবেশ করিয়া আত্ম- 

রক্ষ। করিল। এইপ্রকরে অনেক লোক পলায়ন করিতে লাগিল । অনেকে 

সমুদ্রগে প্রবেশ করত প্রাণ বিসর্জন করিল। নদ, নদী, সমুত্র গিরি? বন, 

নদীতটঃ প্রপাত, গ্রামঃ নগরঃ কৃপঃ তড়াগ। কন্দর ও লোকালয় প্রভৃতি কত স্থানে 

যে এইপ্রকারে সৈম্তগণ'পলায়ন করিল, তাহ| নির্ণয় করিবার সামর্থ্য কাহার 

আছে? ৩৫-৩৯ 

বাদশা (ধকশততম-সর্গ সমাণ্ড 

ভ্রয়োদশাধিকশততম সর্গ 

বশিষ্ঠ বলিলেন»--হে রাঘব ! সেই শক্রসৈষ্ঠ যেমন পলায়ন করিতে আরম্ত 

করিলঃ সেই বিপশ্চিতচতুষ্টয়ও অমনি তাহাদের পশ্চাৎ্ৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়। 
বহুদুরে অগ্রসর হইলেন। স্তাহার! প্রত্যেকেই সর্বশক্তিমান্ঃ সকলেই দর্ধজন- 
হদয়স্থিত সেই চিন্ময় ঈশ্বরের নিষ্বোগবশেই একই ভাব-ভাবিত হ্ইয়া দিগ্বিজয়ের 
জন্ত যাত্র। করিলেন ৷ তাহার! সমুদ্রতীর অবধি বিপক্ষপক্ষের পশ্চাৎ পশ্চাং 
ধাবিত হইলেন। অবিরামগতিতে সেই অবধি গমন করিয়াই তীহারা 

পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্তনকালে তাহাদের 

আরও অধিক শ্রান্তিবোধ হইল। স্বল্পতোয়া নদ্দীর জল যেমন ক্ষীণ হইয়া থাকে! 
সেইরূপ দূরদেশে যাওয়ার জন্য নিত এবং পরপক্ষীয় সৈম্তগণ মুমুক্ষু ব্যাক্তির 
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পাপপুণোত্ব ন্যায় ক্ষীণ হইয়াছে, আর ইন্ধনাভাৰে অগ্রিজ্ঞালার যেমন উপশম 

হয় সেইরূপ নিজেদের ক্ৃতরুত্য অস্ত্রশস্মও শান্তভাব ধারণ করিয়াছে ; এই 

সকল দেখিয়া এবং অনুভব করিয়া বিপশ্চিৎচতুষ্টম শক্রগণকে আর আক্রমণ 
করিলেন না। পক্ষিকুল যেমন দিবাবসানে নিজ নিজ নীড়ে যাইয়া নিদ্রিত 

হয়, সেইরূপ তাঁহাদের আন্্রসমুদয়ও স্ব স্ব স্থানে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল | ১-৭। তরঙ্গ 
মন জলে, হিম যেরূপ মেখে, মে যেমন বায়ুতে এবং গন্ধ যেমন আকাশে 

লয় পায়, সেইরূপ এ সকল অস্ত্রশন্্ও শ্ব স্ব আধারে আত্মগোপন করিল । 

সেই সময় আকাশরূপ অনন্ত সমুদ্র জলময় ও শান্ত হইয়া গেল। নিক্ষিপ্ত 
অস্্শস্ত্র তখন জলচর প্রাণীর ম্টায় শাস্তভাবে কর্দমনিয়ে মগ্ন র্থিল। আকাশে 

নারাচ-নীহারের সে বর্ষণ আর নাই ; চক্রাবর্তের সে ভ্রমণও নাই; মাত্র নির্মল 

সোম্যভাবই আকাশে বিদ্যমান । মেঘসংরস্ত আর নাই। নক্ষত্ররূপ রত্বসযূহ 
মাকাশদেশে লীন রহিয়াছে । আকাশরূপ মহাসমুদ্রের এক কোণে সুর্যযরূপ 

বাড়বানল প্রভা বিস্তার করিতেছে । মহতের মনের স্ভা় আকাশপ্রদেশ তখন 

রজোরহিত হইয়া স্বাভাবিক শাস্ত গম্ভীরভাব অবলম্বন করিয়াছে । তাহারা 

দেখিলেন।_-কল্লোলসমূহের গুলুগুলু গর্জনে সমূদ্র-শ্রেণী আকুল হইয়াছে। 
নীহারবিন্ুবাহী মেঘমালার সঞ্চরণে সাগরসমূহ স্থশোভিত হইয়া উঠিয়াছে। 
রোগ-তাপে ক্রিষ্ট বলিয়াই উহ্বারা যেন পুথিবীতে নিজদেহ্ প্রসারিত করিয়া 

রহিয়াছে এবং তরঙ্গরূপ বিশাল বান আস্ফালন করিতেছে । উহার ষেন 
দশাবিপর্য্যয়ে সংসারের নায় বিশৃঙ্খল হইয়া! পড়িয়াছেঃ কল্লোলমালায় কুটিল 

হইয়াছে এবং জড় হইলেও স্পন্দময় হইতেছে । সমুদ্রসমূহের তটস্থিত 
রত্রনিচয়ের কিরপচ্ছটায় দীপ্তিমান্ হুর্য্যের কিরণসমূহ আরও বদ্ধিত হইতেছে । 
তীরস্থিত শঙ্খসযূহের ভিতর বায়ুপ্রবেশ জন্ট শব্দ হওয়ায় যেন গভীর গর্জনধ্বনি 

না যাইতেছে । ৮-১৭। 

উত্তঙ্গ তরঙ্গশ্রেণী হইতে মেঘগর্জনের ন্যায় গভীর ধ্বনি উখিত 
হইতেছে; তাহাতে আকাশ পর্য্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। প্রবাল- 
পাদপসমূহ গোলাকার আবর্তে পড়িয়া ঘুরিতেছে। সমুদ্রের মধ্য 

হইতে মকরকুলের গভীর গর্জন শুনা যাইতেছে ৷ বৃহৎ বৃহৎ মতস্তের পুচ্ছাঘাতে 

অনেক নৌকা জলমগ্ন হইতেছে, তাহার আরোহীরা তখন করুণ চীৎকারে 

দিক্সকল সমাচ্ছন্ন করিতেছে । মকর-কৃ্দাদি জলজীবগণ গ্রীবা উত্তোলন 

করিয়া জলমগ্ন ব্যক্তিদিগকে গলাধঃকরণ করিতেছে । সুর্য্য এবং স্ুর্য্যাশ্থের 

প্রতিবিদ্ব তরঙ্গমালার উপর পড়িয়া উহ! ষেন আকাশের ন্টায় বোধ. হইতেছে । 

এক একবার প্রবল ঝটিকা আসিতেছেঃ তাহাতে বৃহৎ বুহৎ মহান্ধনের নৌকাসকল 
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মগ্ন হইডেছে। তরঙ্গোপরি ভাসমান মণিরত্রসমূহ তরঙ্গাঘাতে তীরগত হইয়া 
উৎপতন করিতেছে ; উৎপতনসময়ে রত্বরাশির ঝন্ ঝন্ শব উখিত হইতেছে; 

নান! স্থানে নাণ! রশ্মিবিকিরণকারী মণি-মাণিক্যসকল এক একবার ভাসিয়। 

উঠিতেছে; আবার ডুবিয়া যাইতেছে । কোন স্থানে হিশ্তীরময় আবর্ত-বিবর্তের 

উপর মকরন্যুহ ভাসিঘ উঠিতেছে। কোথাও জলনিমজ্জিত হস্তিসমুহের শুগডানকল 

উর্দোন্নভাবে অবস্থিত হওয়ায় তাহাদিগকে ঠিক যেন বাশবনের স্ঘায় বোধ হইতেছে। 
তরঙ্গরাজির উপর গজ-পুচ্ছনকল লতাততির ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে । 

হস্তীপিগের নীলবর্ণ পৃষ্ঠ যেন ভ্রমরপংক্তি; তাহাতে ফেনরাশি পুষ্পগুচ্ছের তায় 

সংলগ্ন ; মনে হয়ঃ ষেন মাধব জলমধ্যে স্বীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়! বিশ্রাম 

করিতেছেন । ১৮২৪ । কোথাও দৈত্য বাস করিতেছে; কোথাও দেবমগুল 

বাস করিতেছেন। কোন স্থানে ফেনপুঞজময় তরঙ্গসমূহ নক্গত্রনিচয়ম্ডিত 

আকাশকে উপহাস করিতেছে । কোথাও পক্ষযুক্ত শৈলমালা পক্ষচ্ছেদনের ভয়ে 

জলমধ্যে প্রবেশ করিয়। গুহামধ্যস্থিত মশককুলের হ্যায় বাস করিতেছে । কোন 

স্থানে তীরস্থিত গিরিশ্রেণী বৃহৎ তরঙগসমূহের প্রব্লাঘাত পাইতে থাকায় 
ক্ুদ্রাককৃতি হইতেছে, কোথাও সমুদ্রাভ্যন্তরস্থ রত্বরাজির সমুত্তিন্ন প্রভা- 
সমূহ আকাশক্ষেত্রের অঙ্কুরনিবহের ন্যায় প্রতীত হইতেছে । কোথাও সমুদ্র 

বেলার স্ত পে স্তপে শুদ্ধ শুক্তি-নির্গত যুক্তাসমূহ পড়িয়া আছে । কোনও স্থানে 
সমুদ্রসকল তন্তবায়ের তত্তস্থিত বন্ত্রের হ্যায় বোধ হইতেছে । কোথাও 

ইঞ্জরনীলমণিমম তটসকল মুস্তাশুক্তিসমূহে শোভিত হইয়া একীভূত্ত শতচন্ত্রবৎ 
প্রতিভাত হইতেছে । কোথাও তরঙ্গোপরি প্রতিবিষ্বিত হওয়ায় তীরস্ঠিত 

পুষ্পিত তালীবন বত্রনিচয়ের রশ্মিবৎ প্রতিভাত হইতেছে । ২৫-৩০ 

কোথাও জলজন্তসমূহ ফললাতের জন্য তীরস্থিত এলাবনে প্রবেশ করিতেছে । 

কোথাও তীরগত আম, কদন্ব প্রভৃতি 'বৃক্ষস্থিত পঙ্ষিকুলের প্রতিবিম্ব জলে পতিত 

হইয়াছে এবং জলজন্তর! প্রকৃত ফল মনে করিয়া তাহা খাইতে গিয়া প্রতারিত 
হইতেছে । কোথাও কোন বৃহৎ খেচর প্রাণীর প্রতিবিষ্ব দেখিয়া জলজস্তগণ ভয় 
পাইয়া চতুর্জিকে ধাবিত হইতেছে । চারিদিকের সমুদ্রচতুষ্টর আকাশবৎ স্ুনির্ধ্ল ; 
উহ্থারা নিজ নিজ হৃদয়মধ্যে ব্রিজগতের প্রতিবিষ্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছে ; তাই 

কুক্ষিস্থ ব্রিলোকধারণকারী নিরবয়ব বিষুগচতুষ্টয়ের হ্টায় বোঁধ হইতেছে । 

গাস্তী্য্য, নৈর্মূল্য ও বিস্তৃতি, এই সকল গুণ দেখিয়।৷ মনে হইতেছে, সমুদ্রচতুষ্টয 

যেন জদয়ে আকাশ ধারণ করিতেছে । পদ্ম ষেরূপ স্বীয় অভান্তরে মধুকরকে 
ধারণ করে; দেইরূপ সমুদ্রচতুষ্টযঘ হৃদয়ে জলচর বিহঙ্গগণের প্রতিবিত্ব ধারণ 

করিতেছে | ৩১-৩৬ | সমুদ্রবারির অন্তর্গত গিরিকন্দরে যেন প্রলয়ের মেঘসমুহ 
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.ক্াফিত আছে; পবনের প্রবেশ-নির্গমরূপ উদগার বশতঃ কন্দরোদরের অনন্ত 
গাস্তীষ্যই এইরূপ অনুমান হইতেছে । জলমধ্যস্থিত পর্বতের গুহা হইতে 

আবর্তসমূহের গভীর গুনুগুলুধবনি উখিত হওয়ায় সমুদ্রের কোন কোন স্থান 
ব্জের ন্যায় ভীষণ বলিয়া অনুমিত হইতেছে ; সমুদ্রের বাড়বাখ্রি যেন অগন্ত্য 

মনিকেও উদরস্থ করিতেছে । জলরূপ অরণ্য যেন আকাশে উখিত হইয়াছে । 
গললকণাঁসমূহ এ অরণ্যের পুষ্পাবলী, তরঙ্গ উহার বৃক্ষ এবং লহরী উহার 

যঞ্জরীস্বরূপা । উড্ডয়নশীল মত্ম্তাদি গ্রাণি-পরিবৃত তরঙ্গরাজি একবার আকাশে 

উঠিতেছে, উঠিয়া আবার নিয়ে পতিত হইতেছে ৷ রাজা বিপশ্চিতের সৈন্যমগ্ুলী 
ঈদৃশ সমুদ্রের ভীরদেশে উপস্থিত হইল এবং বিশাল তীরভূমিস্থিত আকাশম্পর্শী 
'গরিশিখরে এলাঃ লবঙ্গঃ বকুল, আমলকী, তাল ও তমাল-বনের ভ্রমরসন্গিভ 

ঠাম কাস্তি দর্শন করিতে লাগিল । ৩৭-৪১ 

অয়োদশাধিক-শততম সর্গ সমাপ্ 

চতুর্দাশাধিকশততম সর্গ 
ধশিষ্ঠ বলিলেন, ভে রাম! ষাহার। রাজ। বিপশ্চিতের পার্খচর ছিল, তাহারা 

ঠাহাকে সেই বিবিধ বিচিত্র বন? বৃক্ষ সমুদ্রঃ গিরি এবং মেঘ প্রভৃতি মনোরম 

পস্জ নকল দেখাইতে দেখাইতে বলিল+_মহ।রাজ ! এ দেখুনঃ এ পর্বতের শেখর- 

ভুমি কেমন উচ্চ মনে হইতেছেঃ যেন আকাশ ভেদ করিয়। উঠিয়াছে। ক্রমশঃ 
রে স্তরে প্রস্তরসমূহ স্থবিন্যন্ত থাকায় ইহার মধ্যস্থল কেমন উন্নত হইয়াছে। এ 
বনশ্রেণীর স্থানে স্থানে কি মনোহরভাবে স্বিন্তস্ত বকুল, নারিকেল ও পুন্নাগাদি 

তরুরাজি বিরাজ করিতেছে । ১-৩। এই দেখুনঃ নানবিধ সুগন্ধ লইয়া সমীরণ মন্দ 
মন্দ প্রবাহিত হইতেছে । আবার দেখুন, সমুদ্রের তীরস্থিত উপত্যক] এবং 

চাহার নিকটবর্তী শিলাসমূহ, এমন কি, পর্বতের মূলদেশ অবধি ফলপল্লব-পরি- 
ব্যাপ্ত বনভূমিও সমুদ্রতরঙ্গরূপ অস্ত্রাঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। এ 
দেখুন, গিরিমালার অধিত্যকার উপর কত বারিদ বিশ্রাম করিতেছে; বায়ু 
দ্বারা ধুমপুঞ্জ-বিতাড়নের ন্যায় সমুদ্রই যেন বাযুচালিত তরুলতাদিরপ বাহু 

গান্দোলন করিয়া! উহ্াদিগকে বিধুনিত করিতেছে । আবার এ দেখুন, সমুদ্র- 
তীরে যে সকল বৃক্ষ আছে? পুর্ণিমার নিমিত্ত জলবৃদ্ধি হওয়ায় তাহার সহিত 
সমাগত শঙ্খগজ্ঘ উহ্থাদের প্রতি শাখায় সংলগ্ন থাকায় পুচন্জবিদ্বের স্তায় স্ধার্ 
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ফলসমূহশোভী কল্পরক্ষগণের ন্তায়ই উহ্ারা প্রভাস্থিত হইতেছে । ৪-৬। শী দেখুন, 
তরুগণ লতাবধূ সমভিব্যাহারে রক্জপল্লবরূপ হস্ত দ্বারা রত্বপুষ্পগুচ্ছের -উপহার 

লইয়া ষেন আপনাকেই পুজা করিতে উদ্যত হইয্রাছে। ত্র শ্রবণ করুন, ভর্ল.ক 
যেত্রপ ঘুরদুর শব করে, তী খক্ষবান্ পর্বত সেইরূপ শব্ধ করিতেছে। উহার গুা- 
মুখে পাষা ণশ্রেণীরূপ দস্তপংক্তি বিরাক্ত করিতেছে; সমুদ্রতরঙ্গের সহিত সমুদয় জল- 
জন্ত উর্ধে উঠিতেছে, এ পর্বত তাহার গুহামুখ দ্বারা সে সকলই গ্রীন করিতেছে । 
এই যে মহেস্-পর্বত বর্তমান, ; ইহার উর্ধদেশে যেঘদল গর্জন করিতে থাকায় 
যনে হইতেছে, যেন কোন বিপক্ষদলকে এই পর্বত তর্জান দ্বারা তিরস্কার 

করিতেছে । ৭-॥ 

আবার দেখুন, চন্নবিলেপিত আমান মলয় পর্বত যোক্ধার ন্যায় প্ররতিষোদ্ধ। 
সমুদ্রের তরঙ্গরূপ বাহ্বাক্ফোট প্রতিনিবৃন্ত করিবার জন্যই ধেন সমুগ্কত রহিয়াছে ' 
এই সমুদ্রের সকল স্থানেই রদ্ব আছে, তাই তরঙ্গরূপিদী মালারাজি দ্বারা ইহ। 
শোতা পাইতেছে ঃ আকাশচর জীবনিবহ ইহাকে পূথ্ণীদেবীর রত্ববলয়রূপই 

অনুমান করিতেছে । এই যে সকল বনশ্রেণী-পৃর্ণ ক্ষুদ্রকায় পর্বত আছে, এ 
সকল বায়ুবেগবিক্ষুব্ধ সর্পকুলের ন্যায় নতোন্নতভাবে কাপিতেছে। সর্পমস্তকে 

যেরূপ রত্বের অসপ্ভাব নাই, এই সকল শৈলদমূহেও সেইরূপ প্রভূত রত্ব বিরাজ 
মান। ১*-১২। সমুদ্রতরঙল্গোপরি মকর ও জলহস্তিসমূহ ভায়া বেড়াইতেছে; 

দেখিয়া মনে হব, তাহার ষেন পর্ববতশৃঙ্গ উদরস্থ করিবার নিমিত্তই বদন বিস্তৃত 
করিয়া প্রধাবিত হইতেছে । শ্রী দেখুন, একটা হস্তী হঠাৎ সমুদ্রের অগাধ জলে 
পড়িয়া যাওয়ায় জলে তাহার মস্তক পর্ষ্যস্ত ডুবিয়া গিয়াছে, মাত্র শুগাদণুটি 

উচ্চ করিয়া সে মরণাপনন হইয়াছে । এই সমুদ্রসমূহ অতল জলে 

পরিপূর্ণ; ইহাদের মধ্যে স্থানে স্থানে পর্বত আছে, তাহাতে উহ্ারা ভয়াবহ 
হইয়াছে। ইহা ব্রত্ষের অনন্ত অসীমরূপে অবস্থিত। এখন আর গে 

সার পদার্থ কিছুই নাই; পূর্বে দেবান্থরগণ মন্থন করিবার সময় ইহার সকলই 
অপহরণ করিয়াছেন; মাত্র কতিপয় হুর্য্যকাস্তমণি লুকায়িত রাখিয়াছিল ; সেই 
সকল মণি অত্যন্ত জ্যোতি তাই পাতাঁলতল হইতেও ুস্পষ্টর্ূপে দেখ যাঁয়। 

মণিগুলি নিভৃতে সুরক্ষিত হইয়া পরে পশ্চিমসমুদ্রের মধ্যে প্রত্যহ এক একটি 

নিক্ষিপ্ত হয়। দেখিপা মনে হয়, তাহাই বুঝি প্রত্যহ পূর্বব-সমুদ্রের উপর দিয়া 
আকাশে উঠিতেছে। যেমন কোন উৎসবব্যাপারে কলকল শবে চারিদিক্ 

হুইতে লোকসমাগম হইয়া থাকে, সেইরূপ নানা দিক্ ও নান। দেশ হইতে জল- 
রাশি আসিয়া এই সমুদ্রে কলকলরবে মিলিত হইতেছে । ১৩-২১ 

আমরা ভাবি? ষত কিছু যুদ্ধোৎসাহী জীব আছে, তাহার মধ্যে জলজীবগণহ 
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শ্রেষ্ঠ; কারণ, উভয় সমুদ্রের সঙ্গমস্থানে উতয়মুখী স্রোতের প্রতিকূল জলজীবগণ 
পরম্পর আহত হইয়! অনবরত যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদের সে যুদ্ধের বুঝি আর 

শেষ নাই। এ দেখুন, তিষি প্রভৃতি স্ুবৃহৎ মতম্তুকুল তরঙ্গোপরি আবর্তবিভ্রম 

সহকারে নাচিয়া নাচিষ্া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। বায়ু উহাদিগকে যেন 
জলবিরূন্দুপিণী মুক্তাশ্রেণী পারিতোধিকত্বরূপ বিতরণ করিয়া! এই দিকে আমিতে- 

ছেন। এ দেখুন, নদী যেন মুক্তাহার এবং মেঘ যেন তাহার মধ্যস্থ শ্রেষ্ঠ মণি 
ঈদুশ মুক্তাহার সমুদ্রকে লম্বিত হওয়ার পরম্পরসংঘর্ষে খন্খন্ শর্খ করিতেছে । 
* দেখুন, গুহাগৃহে সমুদ্রবারি প্রবেশ করায় সিদ্ধ-সাধ্যাদি দেবযোনিসমূহ সে গৃহ 
পরিত্যাগ করিয়। মহেন্দ্র পর্বতের উর্দান্থিত উন্মুক্ত তটদেশে গমন করত স্থুখে বাস 

বরিতেছেন। এ দেখুন, মন্দর পর্বতের কন্দরোথিত বায়ুপ্রবাহে বনভূমি 
কম্পিত হওয়ায় কত পুষ্পমেঘ আকাশে ছড়াই*! পড়িতেছে। বিছ্যুৎসদৃশ 

১কিত নেত্রযুক্ত মেঘরূপ হরিণসমূহ আম? কদন্ব প্রভৃতি বৃক্ষ-পরিৃত গন্ধমাদনের 

ধহামধ্যে প্রবেশ করিতেছে । ২২-২৭ | হিমাচল-গুহানিগ্গঁত মৃদু মৃদু সমীরণ লতা- 

সমুহকে নাচাইয়। 'উপরিস্থিত মেঘ ও নিয়স্থিত সমুদ্রতরঙ্গশ্রেণী ভেদ করত 
গাবিত হইয়াছে । গন্ধমাদন পর্বতের সমীরণ আমর ও কদন্ব-পুস্পের সংস্পর্শে 

»?্গন্ধ হইয়া সমুদ্রকল্লোল আলোড়িত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে । অলকাপুরীর 
এলকস্বরূপ মেৎসমূহকেও এ বায়ু চালিত করিতেছে এবং অরপ্যভাগের গগনোপরি 

পৃষ্পমেঘ প্রদারিত করিয়। 'এই দিকেই আসিতেছে । এ দেখুনঃ দেব ! এই স্থানের 

পমীরণ কুন্দ ও মন্দার-পুষ্পের মধুর স্থুরতি ভ্বারা মন্থর হইয়া তুষারকণিক! 
বন করিতে কৰিতে কেমন দ্গিগ্ধ হইয়াছে; একবার তাহা ম্পর্শ করিয়। দেখুন । 
আমারও লক্ষ্য করুন গন্ধশালী সমীরণ মৃহুমন্দ গতিতে মল্লিকাদি লতানিচয় নাচা- 
ইয়। পারসীকনগরের দিকে প্রবাহিত হইতেছে । ২-৮৩২ 

এ দেখুন, মহাদেবের প্রমোদোগ্ভানের সৌরভামোদিত মেশকম্পানকারী 
একম্পন কৈলাস পর্বতের কমলাকর কীাপাইয়।৷ কেমন একরূপ মধুরভাবে বহিঘা 

ধাইতেছে ! এই বিন্ধ্যকন্দরের পবন বৃহৎ বৃহৎ করিকুস্ত-নিঃস্থত মদজল স্পর্ণ 
করিয়া মন্থরগতিতে কেমন যেন সুক্-্ুক্ শবে প্রবাহিত হইতেছে। এ দেখুন, 
মলয়ু পর্বতের বনরাজি যেন একট। নগরীর ন্যায় বোধ হইতেছে । এই অরণ্যের 

স্তত্যস্তরেই ব্যাধকুল সপরিবারে বান করিতেছে। ইহাদের পরিধান বৃক্ষপন্ ! 
ভাহা দ্বারাই উহার! লজ্জা নিবারণ করিয়া থাকে | এই সকল ব্যাধের মহিমায় 

এই বনমধ্যে মুগ-পক্ষীর সঞ্চার আর তাদুশ নাই । আরও দেখুন, চারিদিকেই 
সারাচান্্রসমূহ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । হেরাজন্! এ দেখুন? পর্বত, সমুদ্র সরস্ী। 
অরণ্য ও জলদজাল-সমাবৃত দিগ দিগন্ত কুর্ধ্াকিরণে রঞ্জিত হওয়ায় মনে হইতেছে, 
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উহা! যেন নিজ অসামান্ত প্রতাপ-দর্শন করিয়া মহানন্দে হাস্তচ্ছট] বিকিরৎ 

করিতেছে । এই প্রদেশস্থ পর্ধত-পার্্স্থ বনবীথিকায় বিস্ভাধর-দম্পতিগণের যে 

সকল বিহারশষ্যা বর্তমান রহিয়াছে, তাহাদের উভয় পার্খস্থ অলক্তক-চিন্ধ দেখিলে 

মনে হয়ঃ যেন সুন্দরী রমণীগণ এই স্থানে পুরুবাদ্িত আচারের অনুষ্ঠান 
করিয়াছে | ৩৩-৩৭ 

চতুদ্দশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত 

পঞ্চদশাধিকশততম সগ 

পার্খচরগণ লিতে লাগিল; হে দেব! আবার এ দিকে দেখুন, পব্ধতোপ 

কিন্নরদম্পতি ক্রীড়াপরায়ণ হইয়| মনের সুখে বিহার করিতে থাকায় সন্ক)! 

সমাগত বলিয়া অনুমান করিতে পারিতেছে না। উহার মধ্যে মধ্যে গান 

গাহিতেছে £ সে গানের কি মাধুর্য! উহাদের প্রিয়ারাও গান গাহিতেছে, উহার! 

সে গানও শ্রবণ করিতেছে । এ যে হিমাচল, মলয়ঃ বিদ্ধ্য, সহা, ক্রৌঞ্চ মহে্ত। 
দর্দুর ও মনদর প্রভৃতি শৈলসমুহ শুভ্রবর্ণ মেঘপটলে পরিবৃত হইয়৷ বহু দুর হইতে 
দর্শকদিগের দৃষ্টিতে পাওুবর্ণ শুষ্বপত্রাচ্ছার্দিত লোষ্টস্তপবৎ প্রতিভাত হইতেছে 
এ সযুদ্রয় কুলপর্বত শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থিত ; দুর হুইতে উহাদের অন্তরালপথ 
দেখা যাইতেছে ন| বলিয়! উহ্থারা ঠিক যেন একটা বৃহৎ পুরীর প্রশস্ত প্রাচীর- 

ল্নপে প্রতিভাত হইতেছে। এ দেখুন, নদীসমূহ সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিতেছে) 
প্রবেশসময়ে বিশীর্ণ হইয়া যাইতেছে । ১৩ । হে মহারাজ! একবার পর্বতের 

উচ্চদেশে চাহিয়। দেখুন” দশদিক কিরূপ সুসজ্জিত হইতেছে ! চতুর্দিকৃই 
মেঘপটলে সমাবৃত, তাই তাহার। প্রগাটু শ্তাম শোভা ধারণ 

করিয়াছে । পক্ষিকুল কলরব করত বিচরণ করিতেছে, লতাবিচ্যুত পুষ্পনিকর 

ঘ্বার। এ মনোরম বনরাজজি সুশোভিত হইতেছে ; এ বনরাজি দেখিয়া বোধ হয়। 

উহা ষেন দিজ্মগুলের বাহুলতার ন্ায় শোভমান। পক্ষীর কলকল শব্দ উহার আলা: 

পের স্তায় হইয়াছে । মনে হয়, সুন্দরী দিগঙ্গনার! যেন নিজ সৌনার্য্য দ্বারা 
্বীয় অন্তঃপুরিকাগণকে উপহাল করিতেছে। সমুদ্রের তীরস্থিত বনশ্রেণী তমাল, তালী 

ও বকুলাদি বৃক্ষসমূহে সমাকীর্ণ রহিয়াছে । কিন্তু দূর হইতে উহাকে যেন একরূপ 

বলিয়াই বোধ হইতেছে । বিলোল সমুদ্রতরঙ্গ তীরদেশে ছুটিয়া চলিতেছে । 

তাহাতে এ অরণা সমাহত হইঘা তীরলগ্ন ঘন শৈবালসমূহবৎ দৃষ্টিগোচর 
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হইতেছে । এ সমুদ্রের এক প্রান্তে বিষুণ শয়ন করিয়া আছেন । অন্য দিকে 

তাহার শক্রগণ অবস্থান করিতেছে । উহার কোন অংশে পক্ষযুক্ত গিরিসমূহ 

আসিয়া পক্ষচ্ছেদভযে তাহার শরণ গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতেছে । কোথাও 

ব| বাড়বাগ্সি বিছ্যমানঃ কোথাও বা পুষ্ষরাদি মেঘমাপ। আসিয়া জল-গ্রহণ 
করিতেছে। শ্রী সমুদ্রের কি অপূর্ব শক্তি! একই সময়ে এত ভার বহন 
করিতেছে । ৪-৬ র 

হে রাম! বিপশ্চি্চতুষ্টয়ের মধ্যে ধিনি উত্তরা তিমুখে গিষ়াছিলেন, কেহ তাহাকে 
হমেরু পর্বতের জন্বনদীতীর দেখাইয্বাঁ বলিল, হে রাজন্! এ দেখুন, সুর্য 

কিরণ পরিব্যাপ্ত জম্বনদীতীর কেমন শোভায় শোভিত হইয়াছে । এই জম্ব নদীর 

তীরদেশে ষে সকল গ্রামঃ বন, পুরী; শৈল, বৃক্ষ এবং স্থাণু আছেঃ সে সকলই 

স্ুবর্ণমর হইয়া বর্তমান রহিয়াছে । এী সকলস্থান হইতে চতুদ্দিকে কাস্তিচ্ছটা 
ফুটিয়া বাহির হওয়ায় মনে হইতেছে, আকাশমগ্ল যেন অগ্নিশিখায় পরিব্যাণ্ত 

£ইতেছে। হেদেব! এইগ্রাকার রমা স্থান দেবগণেরই উপভোগ্য ; মানব- 
দিগের ইহা ভোগ করা সম্ভব নয়। 'এই মুমেরুপর্ধতের সৌরপথপাতী 
অধিত্যকাসমূহ কদম্ববনে আকীর্ণ হইয়া কিরূপ অপুব্ব শোভা! বিস্তার করিতেছে । 
উহার! সুর্য্যপথাবরোধী মেঘমাল। বলিয়া আপনার যেন ভুল না হয়। পৃথিবী 
বেরূপ, ইহাও সেইরূপই একট। স্থলপ্রদেশ বলিয়াই জানিবেন | ৭-৮ 

এই যে সম্মুখে একট। পর্বত দেখিতে পাইতেছেন, ইহার নাম মলয় পর্বত; 
এই স্থানে রম্য রম্য লবলীলতায় জড়ীভূত চন্দনবৃক্ষের তীব্রতর সুগন্ধ দ্বারা অত্রত্য 

গন্টান্য বৃঙ্পমূহও চন্দনরূপে পধ্যবসিত হয । দেব; অন্তর, মনুষ্য সকলেই উহার 
তিলক ধারণ করিষা থাকে ; মহাদেবের নৃত্যসময়ে ষে সকল স্বেদবিন্দু বাহির হুয়। 

ই চন্দনরৃক্ষের সৌরভ বশতই তাহ! শীতল হইবা থাকে 1 উক্ত পর্বতের সমুদ্র- 

তরঙ্গ-বিধৌত স্ববর্ণতটে এই সমুদয় চন্দনবৃক্ষ বিরাজিত। বৃহৎ বৃহৎ সর্পসমূহ 

ই সমুদয় চন্দনবৃক্ষ বেষ্টন করিয়া! অবস্থান করিতেছে । এখানে বিগ্যাধরীগণের 

মুখপন্মের কি সুন্দর ছবি ! যেন ভূধরের সকল শিলাতটই তাহাতে কনককাস্তি 
ধারণ করিয়াছে ৯-১০। ই দেখুন ক্রৌঞ্চগিরি;) কত শত বংশস্তস্ত উহার 
ঈদ্ধদেশে বিরাজ করিতেছে; এ বংশস্তম্ত হইতে কেমন একরূপ কচকচ শব্দ 

অনবরত শ্রতিগোচর হইতেছে । শ্রী পর্বতে যে সকল নদীঃ কন্দর ও শিলাকুর্জ 

আছে, নে সকলেরও ধ্বনি উখিত হইতেছে । এই সমুদয় শব্বময় বংশধবনি ও 
ঠাললয়-সহক্কৃত গীতধবনি শ্রবণ করিয়া মুকুলগত মধুকরের] নীরবে অবস্থান 
রিতেছে ; এখানে ময়ুরসমুহ নৃত্য করিতেছে ; তাহাদের কেকারবে ভীত হইয়! 

মববৃহৎ অজগর সর্প নানা স্থানে থুরিতেছে । এ শুনুন দেব! এ শুনুন? 

৫২ 
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ক্রৌঞ্চগিরির তটভাগে কোমল কনকলতা-রচিত কুঞ্জমধ্যে কাস্তনহ বিহার- 

নিরতা রমণীগণের কেমন মধুর বলয়-শিঞ্জন শ্রুত হইতেছে । অন্ুরক্ত রমণীর 
উহাকে কর্ণামৃতের ন্যায় বোধ করিতেছে ৷ এদেখুনঃ সমুদ্রোখিত বারিকণা 

গজশুগু-ক্ষরিত মদজলধারার সহিত মিশ্রিত হইয়া, অনন্তর বিলোলতরঙ্গরূপ 
ভ্রমরসমূহে চর্চিত ও বিরক্তীক্কৃত হইয়! যেন কাদিতেছে। রাজন! দেখুন, দেখুন, 

নির্ধ্লদেহ চন্দ্রদেব প্রতিবিশ্বচ্ছলে ক্ষীরসমুদ্রে পড়িয়া যেন পিতার অঙ্কে ক্রীড়া 

করিতেছেন! নবনীতবৎ কোমলদেহ তারা-স্থন্মরীরা উহার চারিদিক ঘিরিয়া 

আছে। ১১-১৪ 

এ দেখুন, মলয্বপর্কতের স্থবিমল সান্দেশে নব নব লতাবধূনকল মধুমত্ত 
কোকিলগণের কলকুজনচ্ছলে কাকলী তুলিয়া নিরন্তর নৃত্য করিতেছে । এীঁষে 
বিলোল ভ্রমরশ্রেণী দেখিতেছেন, উহ্থারাই এঁ লতাব্ধূগণের নেত্রমালা ৷ বিবিধ 

পুষ্পসন্তার এ সকল লতাবধুর পত্ররূপ পাঁণিপুটে বিরাজিত; ষেন উহার বসন্তোৎ- 

সবের সঙ্জ! করিয়া বহির্গত হইয়াছে । পর্বতোপরিস্থিত বংশচ্ছিদ্রে, সাগরে 
শুক্তিমধ্যে, স্বাতীনক্ষত্র-দিনে ষে সমুদয় বর্ষাবিন্দু পতিত হয়, তাহারা মুক্তাকারে 
পরিণত হইয়া থাকে ৷ এই স্থানে যে সমুদয় গন্ধইস্তী আছে, তাহাদের বুক্তের 

ভিতরও যুক্তা পাঁওয়। ষায়। এইপ্রকারে এই ভূধরের বংশরন্ধু, গুক্তি ও গজকু্ত 
এই তিন স্থানে তিন প্রকার মুক্তা জন্মিয়া থাকে । মহারাজ, এখানে যে সকল 

গিরিঃ পমুদ্রঃ অরণ্য, ভেক, শিল] ও হস্তী আছেঃ সেই সকল হইতে নানাবিধ মণ 
উৎপন্ন হয়। তাঁপশমনঃ শত্র-সযুচ্চাটনঃ মারণ, জ্বর, ভয়) ভ্রমৌৎপাদন? 

দুরগমনশক্তিঃ গগনে গমন-শক্ভিঃ ভূত-ভবিষ্যৎ-দর্শনশক্তি এবং ব্যাধি, ছুর্ভিঙ্ 
প্রভৃতির বিনাশশক্তি ইত্যাদি বহুপ্রকার ব্যাপার এঁ লকল মণি দ্বার। সম্পাদিত 
হইয়া থাকে | ১৫-১৭ 

চন্ত্র উদিত হইলে এই স্থানে মন্দরপর্বত যেন স্বীয় কন্দরজাত বেণুরঞ্জ দ্বারা 
স্ুধাপিক্ধু শশধর দেবের স্ততি করিতে থাকে । এই হিমাদ্রি হইতে যে সময় মেঘ- 

পুঞ্জ সমুখত হয়ঃ তখন মুগ্ধ সিদ্ধরমণীগণ শক্কাম্িত হইয়া উদ্যুখনয়নে চকিতে 

মেঘগতি দর্শন করিয়া থাকে । তাহাদের এইরূপ ভয় হয় যে, বায়ু বুঝি শৈলশৃঙ্গ 
উড়াইয়। লইয়! ষাইতেছে । দেব! এ দেখুন, মহেন্দ্র পর্ব্বতের তটে তটে কেমন 

. সুন্দর পুষ্পসমূহ ফুটিয়া আছে। এর দেখুনঃ বিদ্ভাধরেরা মনোরম শিলাতলে 

.বলিয়৷ রহিয়াছে । গঙ্গাতরঙ্গের শীতল বারিকণা আসিয়! এ প্রদেশ যেন ন্সিগব 
করিয়। ভুলিয়াছে । ১৮১২? 

হে মহারাজ! এই স্থানে এই যে সকল পুণ্যক্ষেকোপরি স্থবিস্তৃত বনশ্রেণী: 

পুষ্পবনঃ উপবন, নগর ও পুণ্যবারি আছে, এই সকল দর্শন করিলে দুর্ভাগা 
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আর থাকিতে পারে না। এই পর্বতস্থিত সাধুর আশ্রম, বারিদ-মগ্ডিত 

হিমাদ্রিকন্দর, কুঞ্জপুঞ্জ এবং সেতুবন্ধ প্রভৃতি তীথনকল দর্শন করলে আতক্ড় 

গুরুতর পাপলকলও দুরীতভৃত হয়, হেরাজন্। মলয়পর্ধবতের চন্দনবনঃ 

'ন্ধ্যাচলের মদমত্ত গজ) কৈলাসপর্বতের অন্ুত্তম সু বর্ণ, মহেন্দ্রপর্বতের চন্দ্র নামে 

প্রসিদ্ধ ধাতুবিশেষ এবং হিমাদ্রির অতি রমণীয় রত্বনিকর বর্তমান থাকিতেও 
দুর্ভাগ্য মানবের সে সকল দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহারা অন্ধ ইন্দুরের স্যায় 

পুরাতন গৃহেই বৃথা অবসাদ পাইয়! থাকে ৷ এ দেখুন, মেঘাদ্ধকারাবৃত দিকৃসমূহ 

প্রলয়কালে একার্ণবীকুত ত্রক্ষাওবৎ প্রতিভাত হইতেছে । মধ্যে মধ্যে বিছ্যৎ 

উঠিয়া চঞ্চল শফরীর ন্ায় শোভা! বিস্তার করিতেছে ২১-২১ 

শবাুক্ত বর্ষাবায়ু চতুর্দিকে শীতল নীহার বর্ষণ করিয়া মেখ্ঘমালাকে মাতাইয়া 

প্রবাহিত হইতেছে । গাত্রে শীতল বাতাস স্পর্শ করিতেছে ; রোমাধ্চোদগমে গাত্র 

অঞ্চিত হইতেছে । বাঘু চতুর্দিকে পুষ্প-পল্লৰ ছড়াইয়া দিতেছে এবং সুনীল 

মেঘমালার সঙ্গে সঙ্গে শীতল-ভাবে ছুটিয়। যাইতেছে । উহা পুষ্পোগ্ভান আলোড়ন 

করিয়। চলিয়াছে বলিষ। চতুর্দিকেই মনোহর সোগন্ধ্য ছড়াইতেছে। শীতল জলকণ- 

বর্ষণে এ বায়ু নিদাঘক্লিঃ জনগবের নিকট বড়ই আরামপ্রদ হইতেছে । উহা 

সবরতাসক্ত রমণীগণের নিবাস দ্বার। বৃদ্ধি পাইতেছে এবং স্বর্গচ্যুত প্রাণিগণের 
প্রাক্তন বাসনার অবশিষ্টাংশ লাভের স্ঠায় কিঞিৎ সৌরভ্যও লাভ করিতেছে । 
কুবলয়কানন বিকসিত করিয়া--বন উপবন কম্পিত করিয়া মৃছ্রমন্দ সমীরণ 

কেমন প্রবাহিত হইতেছে । সমীরণের সঞ্চার-বেগে মেঘ্জাল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া 

যাইতেছে ; অরণ্যের পুষ্পসমূহ বৃশ্তচ্যুত হইয়] পড়িয়া যাইতেছে । রাজপ্রাসাদের 
প্রাঙ্গণে সুন্দর স্ুকোমল পুষ্পনমূহ বিকীর্ণ থাকিলে পাছে উহু। পিষ্ট হয়, এই 
আশঙ্কায় সেই স্থানের ভূত্যগণ যেমন শনৈঃ শনৈঃ চরণচালন করে, সেইরূপ 

আকাশ-প্রাঙ্গণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সান্ধ্য মেখমালার ছেদ-তেদ যাহাতে না হয়? তাহার 

জন্য ধীরে ধীরে সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে । ২৫-২৯ 

শৈলশৃঙ্গ সঞ্চরণণীল সমীরণ কোথাও পুম্পগন্ধ এবং কোথাও বা পদ্মুগন্ধ 

ছড়াইতেছেঃ কোথাও পবনপ্রবাহে সুন্দর সুন্দর বকুলফুলের বৃষ্টি হইতেছে ; 

কোথাও অন্যজাতীয় পুষ্পসমূহ বিকীর্ণ হইতেছে; এ পবন কোথাও 

হিমসংস্পর্শে পাঞ্বর্ণ এবং কোথাও বা গৈরিকাদি ধাতুসংস্পর্শে হরিত, 
পীত ও শ্তামাভ হইতেছে ; উহা কামুকদিগের স্থরতজনিত ঘণ্ম দূর করিতেছে । 
কোথাও দিবাকর কিরণ-সহযোগে দহামান হূর্য্যকান্তমণি হইতে অঙ্গারসমূহ বর্ষণ 

করিতেছেন; কোথাও যুবতীজন পুরুষ-রসায়ন ভোগ করিয়াও পরিতৃপ্ত হয় 

নাই? তাই সন্তোগতৃপ্ত পুরুষ যখন সেই যুবতীর নিকট বিদায় চাহিতেছে, তখন 



৪১২ বাশিষ্মহারামায়ণ 

সেই বিদায়বাক্য তাহার নিকট বিষের ন্ঠার় অসহা বলিয়। বোধ হইতেছে । 

€কাথাও মুছু মন্দ বনবায়ু পদ্যষ্পর্শে সুগন্ধি এবং স্থধাঁকর-করম্পর্শে স্ুশীতল 

হইয়াও বিরহিগণের নিকট অগ্নির ন্যায় তাপজনক বোধ হইতেছে ৷ ৩০-৩৩ 

এই দিকে দৃষ্টিপাত করুন, মহারাজ ! এ পুর্ব্ব-সমুদ্রের নিক্নতটে যৌবন- 
মদোন্নাদিনী শবর-রমণীরা কেমন গতিভলী দেখাইয়া চলিয়াছে | উহাদের 

হস্তে কাংস্তকটক শোভমান ; উহ্থার। মলিন বস্তা পরিধান করিষ। রহিয়াছে । 

এ দেখুন, কোন কামিনী প্রাণকান্তের সহিত নবান্ুরাগে সম্তোগাসক্ত হইব 
স্থখরাত্রির অবসান-শঙ্কায় মুহূর্তের জন্যও গতিকে পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছে 

না; মনে হইতেছে» চননলতা যেন স্বীয় অঙ্গ হইতে সর্পালিঙ্গন কদাচ ত্যাগ 
করিতেছে না। এ দেখুন? প্রাতঃকালীন তৃর্ানাদ হইলেও কোন রমণী ম্বামীর 

বক্ষে লীন হইধাই অবস্থান করিতেছে ; সহজে আর উঠিতেছে ন। | দক্ষিণ- 
সমুদ্রের তটে বনরাজির স্থানে স্তানে কিংশুকপুষ্প প্রস্ফুটিত হওয়ায় মনে 
হইতেছে, বনবিভাগ যেন অগ্নি দ্বারা জ্বলিষা উঠিতেছে ; তাই তাহার শাস্তির 

জন্য সমুদ্রের জলতরঙ্গ ষেন উহাকে ভিজাইয়। দিতেছে । এী সকল কিংশুকতরু 
হইতে বায়ুপ্রবাহে পুষ্পণমূহ যেন জ্লদঙ্গারের ন্যায় পতিত হইতেছে । 'ঈ 

বনদেশ হইতে কৃষ্ণবর্ণ মেঘমাল। ফেন ধূমস্তোম বৎ বহির্গত হইতেছে । কৃষ্ণবণ 

পক্ষিকুল নির্বাণ প্রাপ্ত অঙ্গারের হ্যায় যেন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। 

এ দেখুনঃ উত্তরদিকের শ্বঙ্গশৈলস্থিত বনভূমি প্রকৃতই অগ্যিষোগে জ্বলিয়া 
উঠিয়াছে। বায়ু দূর হইতে তাহ| আবার সধশলিত করিতেছে । ৩৪-৩৯। এ 
দেখুন, ক্রৌধ্পব্বতের তটপ্রদেশে জলভারমস্থর মেঘমালার গভীর গর্জন 

শুনিয়া ময়ুরসমূহ নাচিতেছে। ফলপুষ্পময় বনপ্রদেশ বাঁতবর্ষার বিধূুননে 
বিধ্বস্ত হইতেছে । এ হুর্য্যরথ অস্তাচলের স্ুবর্-খচিত শৃঙ্গে সমাহত হইয়। 

শ্লথসন্ধিবন্ধন হইতেছে । উহার চক্রকৃবর প্রভৃতির উচ্চধবনি শ্রুত হইতেছে ; 
অবশেষে এ রথ নিয়ে পতিত হইতেছে । এ উদযগিরি-শিখরে চন্দ্রদেব ভেরু- 

বৃক্ষের পুষ্পের স্তায় প্রতীত হইতেছেন। কলক্ষরূপ মধুকর আসিয়! এ চন্ত্রপুষ্পে 
বসিয়াছে। বাস্তবিক বিধাতা এ জগতে কাহাকে কলঙ্কিত না করিয়।- 

ছেন ? ৪ ০০৪২ 

এ দেখুনঃ যেমন সায়ংকালে নৃত্যপরায়ণ ভ্রিলৌকসংহারকর্তী রুদ্রদেবের 

'অষ্রহাস, সেইরূপ এই আকাশ-সমুদ্রের চক্্রীলৌক, অথবা ইহা ষেন জগদ্গ্ুহের 
স্থধাধবলিম| কিন্ব! যেন ক্ষীরসমুদ্রের বারিরাশি | এ দেখুন, চন্দ্ররূপ ক্ষীরসমুদ্রের 
হুপ্ধ-তরঙগময় প্রভাপুঞ্জে দিজ্মগুল যেন গঙ্গার প্রবাহে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে । 

হে মহিমময় দেব, ী দেখুন, এ গুহাকেরা রাত্রিকালে বেতাল-শিশু সঙ্গে লইয়া 
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আপনার অধিকৃত হুন নগর আক্রমণ করিতেছে । ওঁ নগরে শান্তি-স্বস্তায়ন 

প্রভৃতি মঙ্গলকার্য্য নাই, তাই উহাদের এরূপ সাহস জন্মিয়াছে। এ দেখুন, 
যে পর্যন্ত বধূবদন-চন্দ্রম| গৃহ হইতে বাহির না হইতেছেঃ ততক্ষণই আকাশে 

ূর্ণচন্দ্রের শোভা বিকাশ পাইতেছে । এ দেখুন, তুষারময় বিশাল হিমালয়শৃঙ্গ 
চন্ত্রকিরণরূপ নৃতন বস্ত্র পরিধান করিয়াছে ; গঙ্গাজলের প্রবাহগুণে উহার 

শিলাতল প্রক্ষালিত হইতেছে । এ শঙ্গোপরি প্রাছুভূতি দীর্ঘ দীর্ঘ লতাগুলি 

উহ্ভার জটাচ্ছটাবৎ প্রতীত হইতেছে । এ দেখুন, মন্দরের মন্দারবনে সুন্দরী 

অগ্মরার। দোলায় ঝুলিয়া গান গাহিতেছে ৷ বায়ুপ্রবাহে উহাদের সঙ্গীতধ্বনি 

দুরদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এ মন্দারপব্বতের বহু স্থানে বিবিধ মণির 

কিরপণপাতে নান! চিত্রের ন্যায় প্রতীত হইতেছে । এ পর্বতের 'উচ্চতা এতই 
অদ্িক ষেঃ মনে হয়, উহা! আকাশের উপরেই বুঝি অবস্থান করিতেছে। এী দেখুন, 

শিলীন্ধ বৃক্ষের পুষ্পাবলী বিকশিত হওয়ায় এঁ পর্ধতসকল যেন পুষ্পার্ধ্যপাত্র 

পারণ করিয়া রহিয়াছে, উহাদের তটভাগ জলদগর্জনে গম্ভীর হইয়াছে । উহ 
নক্ষত্র-নিকরব্যাপ্ত আকাশশ্রী ধারণ করিয়াছে | ৪৩-৪৯ 

অন্যদিকে দেখুনঃ দেব! এ কৈলাসপর্বকত কেমন এক অপুর্ব শোভা 
সযুদ্ভাসিত হইতেছে । উহার শ্বেতকান্তিচ্ছটা চতুর্দিকে আকাশমগুলে ব্যাপ্ত 
হওয়ায় এ আকাশমগুল শল্তৃপুত্র কার্তিকেয়ের স্থধাধবল কেলিগৃহের ন্যায় বোধ 

হইতেছে । খণ্ডিত শালুলীশাখা এবং নিয়্গত মৃত্তিকাভিত্তিঃ দুরাবস্থিত হইলেও 

নিরন্তর বারিবর্ষণে বৃক্ষশাখ। ও ভিত্তিপ্রভৃতিতে তৃণাদির অগ্কুর উদ্গত হইয়। 
পবনপ্রবাহে পরম্পর মিলিত হইতেছে । কদন্ব ও কুন্দসৌরভবাহী সমীরণ 

মকরন্ববর্ষণে পরিপুষ্ট হইতেছে, আর সকলের নাসারন্ধে সৌরভ লেপন 

করতেছে । পুষ্পকলি-বিকাশোন্ুখ বনভূমিতে, পুষ্পশ্ঠা'মল জঙ্গলমধ্যে ও ফলপুর্ণ 

ধবক্ষগণাকীর্ণ গ্রামমধ্যে লক্ষমীদেবী বাস করিবার জন্য যেন স্বয়ং তথায় উপস্থিত 

$ইতেছেন ; ৫০-৫৩। কোশাতকী লতাসমূহ এই গ্রামের সৌধাবলীর মধ্যে 
বাতায়নপথে প্রবেশ করত ভবনগুলি আবৃত করিতেছে । ফলে 

গ্রামটি যেন বনদেবতার নগরীরপ বোধ হইতেছে । এ ষে পর্বত দেখা 

ধাইতেছেঃ উহার উর্ধদেশে অনেক ছোট ছোট রমণীঘ গ্রাম আছেঃ 

'ধ সকল গ্রামের স্থানে স্থানে কুস্্রমাকীর্ণ চম্পক-বৃক্ষের শাখার শাখায় দোলা 
নিশ্মাণ করিয়া! রমণীযুমূর্তি রমণীগণ ক্রীড়া করিতেছে । এ দেখুন, নিঝর- 
সমূহ হইতে ঝম্ঝম্ শবে জল বাহির হইতেছে, চতুর্দিকে উচ্চ উচ্চ ত্ালতরুসকল 
দাড়াইয়া আছে; লতাগৃহসমূহ বিকসিত লতামঞ্জরী দ্বারা শোভিত হইয়াছে; 
তাহার স্থানে স্থানে ময়ুয়ের৷ আনন্দোল্লাস প্রকাশ করিতেছে । চতুদ্দিকের 
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সমুন্নত তালবৃক্ষে মেঘপুঞ্জ বিলম্বিত আছে । এ গ্রামের বনস্থলী শশ্তষ্টামল। , 

উহ্থার স্থানে স্থানে বায়ুকম্পিত পলাশপল্লবময় লতামণ্প আছে । কোথাও 
কুকুট, কোথাও চক্রবাক এবং কোথাও বা লাবক প্রভৃতি পক্ষিগণ অস্ফুটধবনি 
করিতেছে । কোথাও শবরকামিনীর গান গাহিতেছে। কোথাও গোপ- 

ৰালকের। নিরুপদ্রৰে গোবৎসসকল পালন করিতেছে । কোথাও ক্ষীর, দাধঃ 

মধু এবং ঘ্বতভোজনে পুষ্ট গোপবালক ক্রীড়া করিতেছে ৷ এী দেখুন; এই সকল 

রমণীয় পার্বত্য গ্রামগুপি যেন বিধাতার অমুতময় বিশ্রামগৃহ বলিয়াই প্রতিভাত 

হইতেছে । ৫৪-৮৬ | 

পঞ্চদশাধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত 

যৌড়শাধিক-শশততম সর্গ 

অনুচরগণ বলিতে লাগিল মহারাজ! এ দেখুন, যুদ্ধপ্রিয় রাজগণের 

সেনাদল যুদ্ধের জন্ত কিরূপ উন্মত্ত হইয়াছে । উহাদের পরম্পর অক্ত্রাথাতে 

যে ভীষণ শব সমুখিত হইতেছে, তাহা আকাশতুল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেছে । 

যুদ্ধে ষে সকল বীর প্রাণত্যাগ করিতেছে, অগ্দরাগণ মুহূর্তমধ্যেই তাহাদিগকে 

বিমানে আরোহণ করাইয়া স্বর্গাভিযুখে ধাবিত হইতেছে । এই পরম্পর- 

জয়েচ্ছু যোদ্ধগণের তুমুল যুদ্ধ জনগণের যৌবনোচিত সুরতকেলির মত নিতান্তই 

ধঙ্মুসঙ্গত ; অতএব বিশেষ প্রশংসাযোগ্য । কেন না; সংসারে সছুপায় দ্বার! 

অধিগত সম্পদ্, সেই সম্পদ্-সম্পন্ন আরোগ্য ও পরহিতার্থ ধর্মযুদ্ধ; এ সকলই 

জীবনের সাফল্যজনক বলিয়। অভিহিত হইয়! থাকে । নিজের সম্মুখাগত উপযুক্ত 

যোদ্ধবীরের সহিত বে বীর ধন্মতঃ যুদ্ধ করিয্বা থাকেন, দেবতার ন্যায়ই তিনি 
সন্মান পাইয়। থাকেন | ১-৫।|এ দেখুনঃ অশ্বখুরোখিত থধুলিসমূহে 

আকাশপ্রদেশ ঢাকিয়| গিয়াছে, তাহাতে অসময়ে রাত্রিসমাগম বলিয়া মনে 

হইতেছে । এ দেখুন, জয়লক্্ী ষেন শ্বয়স্বরকালীন শঙ্ত্াদি খিবিধ ভূষণ-ভূষিত 

সাহপী বীরকে স্থখে বরণ করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয় উঠিথ্াছেন। এ 
বীরশ্রেষ্ঠগণ যুদ্ধে শর; শক্তি? শূল, অসি, গদা, ভূষুণ্ড, তোমর, কুস্ত ও চক্র প্রভৃতি 

বিবিধ অস্ত্রে পরিবৃ হইয়া শুষ্ক তৃণ-গুল্ারৃত শৈলশৃজে দাবানলের ন্যায় বিচরণ 
করিতেছেন। মনে হয়, বিষধর সর্পগণ যেন রণসমুদ্রে ভাসিযব। বেড়াইতেছে ' 

হেদেব! এইবার একবার গগনপটে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। এ দেখুনঃ আকাশ 
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যেন এক দিকে সঙ্জল জলধরসদূশ নীল সমুদ্রে পরিপূর্ণ হইয়াছে; অন্য দিকে 
চঞ্চল নক্ষত্রনিকরঃ যেন উহার স্থুলতম যুক্তাহারের স্থান অধিকার করিয়াছে। 

হার কোন দিকে কেবল নীলবর্ণ আছে; তাহাতে উহ! সজল জলধরের ন্যায় 

গ্ামল অন্ধকারের সহিত তুলিত হইতেছে । অপরদিক্ চন্ত্রকিরণে পরিব্যাপ্ত 

আছে ; স্থতরাং আকাশের কি একরূপ অপুর্ব শোভাই না হইয়াছে । যেখানে 

স্থরাস্থরদিগের নিত্য বিহারস্থান বিমানশ্রেণী নক্ষত্রনিকররূপে পরিগণিত এবং 

রাহা অশ্বিশী প্রভৃতি নক্ষত্রসমূহের এবং স্র্যা-চন্ত্র প্রভৃতি উচ্চ গ্রহগণের নিত্যাশ্রয়। 

সেই আকাশ সর্থ। পরিপূর্ণ থাকিলেও অনভিজ্ঞ জনগণের নিকট উহার শৃন্যতা- 

বোধ 'আক্গও বিলুপ্ত হয় নাই ; স্থতরাং ইহা বেশ বোধগম্য হইতেছে ষেঃ আকাশ 

মলীম হইয়াও অজ্ঞজনপ্রদন্ত অপবাদ যখন ক্ষমা করিতে সমর্থ হইল না, 

তখন এ জগতে এমন কোন ব্যক্তিই নাই যে, লোকাপবাদ হইতে পরিত্রাণ 

পাইবে । ৬স৯ 

এই আকাশে অনেকবার মেঘসংঘর্ষণ ঘটিয়াছে, প্রলয়াগ্রির সংস্পর্শও 

হইয়াছে, পর্বতসযূহের পক্ষালোড়নও হইয়াছে, অসংখ্য নক্ষত্র-সম্পর্ক হইতেছে, 
এবং দেব-দানবের যুদ্ধে বহুবার বহু সংক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়াছেঃ তথাপি এই মহা- 
কাশ ষেরূপ সেইরূপই রহিয়াছে ; ইহার কিছুমাত্রও শ্বভাববৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। 

ইহা প্বার| ইহাই বুঝিতেছি যে, মহিমান্বিত গুণী ব্যক্তির মাহাজ্ম্যের শেষ পাওয়া যায় 

না। হে সাধুন্বভাব গগন! তোমাকে আর কি বলিব? নিরন্তর তুমি তেভো ময় চন্্র- 

সর্য্য ও বিষুকে স্বীয় ক্রোড়ে ধারণ করিতেছ, নিত তোমার অঙ্কে বিছ্যদাদি-দীপ্ত 

পরিজন বিচরণ করিয়া! থাকে, তথাপি হৃদয়ের নীলিমরূপ অন্ধকার তুমি আজও 
পরিত্যাগ করিতে পার নাই? ইহ অত্যন্ত বিম্ময়ের কথা ৷ ১০-১১। হে আকাশ! 

তুমি মালিন্ত প্রভৃতি নানা দোষ-ছ হইয়াও সর্বদাই একরূপী। তাই 
নির্বিকার তত্বজ্ঞানীদিগের নির্কিষয় স্বখের স্টার তোমারও শৃম্ততারূপ অসামান্য 

গুণ বিদ্যমান । হে আকাশ! তুমি প্রলয়ের মেঘমাল৷ এবং উদ্ভিদ, তরুলতা 

প্রভৃতির অবকাশ দিয়া থাক, তাহাদের উন্নতিবিধান কগিয়া দাও ? তন্ত্র) হৃর্যা, 

হুর, অস্থুরঃ কিন্নরঃ নকলকেই তুমি ধারণ করিয়া! আছ? তুমি নির্ম্লম্বভাব বলিয়া 
তামার সকল কর্মাই স্থন্দর ; পরক্ত সূর্যযাদি তেজন্বিগণের আশ্রয়দাতা বলিয়। 

ইঁমি জগতেরও সন্তাপজনক। তোমার এরূপ কাধ্য আমাদের বড়ই ছুঃখ- 
গায়ক | ১২-১৪। আকাশ! তুমি অত্যন্ত স্বচ্ছ, একান্তই ভাস্বর এবং উন্নত; 
তাই দেবগণের তুমি শ্রেষ্ঠ আধার | কিন্ত এঁ দেখ, এ শিলাবর্ধী মেঘ তোমার 
মাশ্রয়ে অবস্থান করিয়া সাধারণকে পীড়িত করিতেছে ; এ দোষ তোমার অত্যন্ত 
হীনতাজনক | হে আকাশ! দিবাভাগে তুমি ভান্বরবর্ণ, সন্ধ্যাকালে তুমি 
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রক্তকলেবর এবং রাত্রিতে কষ্ণবর্ণ; অথচ তুমি কখনই কোন সংপদার্থের 
বাহক নও; এই নিমিত্ত কোন বস্ততেই তোমার স্পর্শ নাই। সুতরাং তত্জ্ঞ 
ব্যক্তির ব্যবহারের ন্তা তোমারও মায়া সকলেরই জ্ঞানবহিভূর্তি। তত্বজ্ঞনী 

সর্ধশূন্) হইয়াও সর্বকার্্য সাধন করিয়। থাকেন ; আকাশ! তুমিও সেইরূপ 
অন্তঃশন্ত অথচ সর্বোন্নত পদার্থেরই উন্নতিকারক | তুমি আকাশ; শূন্যপথে 
তামার বিশ্রামস্থান নাই, পথিকের শ্রাপ্তিনাশক ছায়। বা পেন নাই? গ্রাম ব। 

কোন রাজভবনের অন্তিত্ব-সম্তাবনাও নাই ; ঘন পল্লবময় বৃক্ষ নাই কিম্বা কান 
পানীঘ্রশালাও দেখা যার ন|) তথাপি ক্ুর্য্যদেব প্রত্যহই একইভাবে এ পথে 

পরিভ্রমণ করেন। কৃর্য্যের পরিভ্রমণ করার কারণ এই যে, সত্বগুণসম্পন্ন 

মহাত্সগণ আরবন্ধ কাধ্য কখনই ত্যাগ করেন না; তীহারা নিজ শক্তি দ্বার! 

অবশ্যই তাহ। সমাধা করেন | ১৫-১৯ | এখানে ক্ুর্্যকিরণরূপ শ্বেতবন্্ পরিধান 

করিষ। দিবা আপনাকে ভূষিত করিতেছেঃ রজনী অন্ধকাররূপ বস্ত্রাবৃত হইতেছে 

চন্ত্র স্বীষ কিরণরূপ কপুররাশি দ্বারা নিজেকে রঞ্জিত করিতেছেন ; নঙ্গত্ররূপ 

পুষ্পসমূহে অন্তরাক্ষ স্বীয় অঙ্ক শোভিত করিতেছে; মেঘমালার এবং তুষারের 
বারিবিন্দুরূপ পুষ্পপ্রকরযোগে খ$ুকাল নিজ নিজ সঙ্জায় সজ্জিত হইতেছে ; 
অপিচ এই সকল মিলিতভাবে আবার বিশ্বপতি স্থর্া-চন্দ্রের ক্রীড়।-ভূমি 
এই আকাশ অলন্গত করিতেছে । এই আকাশে ধুম, মেঘ» ধুলি, অন্ধকার, 

চন্ত্রঃ কুর্যযঃ সন্ধ্যা) নক্ষত্রঃ বিমান? দেব, দানব প্রভৃতি অনেকেরই শিতা সম্পক 

বিদ্যমান ; তথাচ ইহা! অল্পমাত্রও বিকৃতিপ্রাপ্ত ভইতেছে না ; আকাশ তাহার 

পূর্ব-অবস্থা ত্যাগ করিতেছে না। বাস্তবিক মহাত্মাদিগের অবস্থান একান্তই 
বিশ্বয়পুর্ণ। এই ত্রিভুবন একটা জীর্ণ ভবন; চতুদ্দিক্ ইহার ভিত্তিভূমি ; 
এ অস্তরীক্ষ উহার উচ্চস্থিত গৃহ, পৃথিবী ও পব্ধত প্রভৃতি ইহার ভাগাদি 

গৃহোপকরণ ; বিদ্াধর, সর্প, দৈত্যাদি উহার উর্ণনাতি এবং ভূরাদি চতুর্দাশ লোক 
ইহার পিপীলিকা শ্রেণী; এইরূপ সংসারভবনে শুধু কাল ও ক্রিয়ারূপিণী দম্পতি 
মনোরম উগ্যানবিহ্বারী ভোগবিলাসী দম্পতির স্টায় চিরকাল বাস করিতেছে। 

অথচ প্রত্হই এ ভবনের ধ্বংসাশঙ্ক। বিদ্যমান ; তথাপি ইহার যে ধ্বংস নাই, 

এইটিই বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার । এই আকাশে লক্ষ লক্ষ জগৎ উদ্ভূত হইতেছে? 
আবার লক্ষ লক্ষ লয় পাইতেছে, তবুও ইহাকে ধে শৃন্যরূপে নির্দেশ করা হয়ঃ 

আমি এপাগ্ডিত্যের প্রশংস। করিতে পারি না; এ সমুদ্দয় সংসার আকাশে লষ 

পায় এবং আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং আকাশকে যাহার। ঈশ্বরাতিরিক্ত 

বলিয়া নির্দেশ করে, তাহারা উন্মাদপদ-বাচ্য। ২০-২৬। যেখানে সমুদয় কৃষ্টি 

ব্যাপার অনবরত অগ্রিশ্ফুলিঙ্গের ন্তায় যাতায়াত করিতেছে এবং নিরন্তর উৎপতিত 
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ও নিপতিত হইতেছে, সেই অনাদি অমধ্য, অনস্ত আকাশই মাত্র কারণরূপে 
বিবেচিত ; ঈশ্বরাভিধেয় অপর কারণ নাই। এ ক্রিভুবনে ষাহা কিছু শ্রেষ্ঠ পদার্থ 
আছে, ধিনি তাহার আধাররূপে স্বীয় অঙ্গে সকল পদার্থ ধারণ করিতেছেন এবং 

এই জগদত্রমের অস্তোদয় যাহাতে হইতেছেঃ সেই চিন্ময় ব্যোমস্বরূপ পরম- 

বঙ্গাকার একমাত্র আমাকেই আমি জানিতে পারিতেছি। এ সম্মুখস্থ পার্বত্য 

বনভূমির মনোরম বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে কামাতুর বনচরগণ স্থন্দর গান গাহিতেছে। 

যে উহার নিয়দেশে বিয়োগবিধুর পথিক এ গান শুনিয়া নিতান্ত মরস 

চটুলভাবে গায়কের প্রতি বারম্বার দৃষ্টিক্ষেপে করিতেছে । এ দেখুন, কোন 
বিষ্বোগিনী বিচ্যাধরী এ উচ্চ শৃঙ্গের উন্নত বনশ্রেণীকুঞ্জে প্রিয়তমের উদ্দেশে 
উৎকণ্ঠিগ্তার স্ায় অস্ফুট মধুর স্বরে গান গাহিতেছে, আর উহার নিয়দেশে 

এক পান্থ ভ্রমণ করিতেছে, সে আর সেই গান গুনিয় চঞ্চলচিত্তে সম্মুখে যাইতে 

পারিতেছে না এবং তাহার সঙ্গী অনুচরেরাঁও তাহাকে যাইবার জন্য উৎসাহ 

দিতেছে না। ২৭-৩০ | এ শৈলশঙ্গ, উহার উপরিস্থিত বৃক্ষের তলদেশে বসিয়া। এ 

বিয়োগিনী বিষ্ভাধরী কাতরভাবে অশ্রু বিসর্জন করিয়। সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে 

আর এইভাবে গান করিতেছে ষে, হে নাথ! তোমার সেই হান্তপুর্ণ মুখ 
আমার মনে উদয় হইতেছে, আমি তোমার অঞ্ষশাযিনী হইয়া তোমার এ 
মুখের চুম্বন কতবার ষে মহৌষধির ন্যায় পান করিয়াছি, এখন তাহাই স্মরণ করত 
এই সম্বংসর কাটাইয়া দিয়াছি; আর সহ করিতে পারিব না; নাথ! প্রসন্ন 

হ9। হে রাজন! এই ষে বিগ্যাধরীর ক। কহিলাম, ইহার যুবক স্বামী 

কোন খধির শাপে দ্বাদশ বর্ষের জন্য বৃক্ষ হইয্ব! অবস্থান করিতেছে । সেই 
নিমিত্ত এই বিদ্যাধরী এ বৃক্ষতলে বসিয়া এই ভাবে সন্থংসর গণন1 করিতে 

করিতে বৃক্ষকেই নিজ পতিজ্ঞানে গাঢ়ালিঙ্গন করত গান গাহিতেছে। আমি 

পথিকদিগের মুখে শুনিয়াছিলামঃ আমার দর্শনমাত্রেই না কি সেই বিদ্াধরের 
শাপবসান ঘটিবেঃ ইহাই সেই খধষি শেষে বলিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া আমি 

ধঁ স্থানে উপস্থিত হইলাম ; আমার দর্শনমাত্রই এ বৃক্ষরূপী বিদ্যাধর ষেন শাপমুক্ত 

₹ইয়| তাহার প্রণয়িনী বিগ্ভাধরীকে আলিঙ্গন করিল। এ দেখুন, তাহাদের সেই 

ণহুকাল পরের প্রণয়্াচরণ । আবার দেখুন, দেব! শৈলশৃজসমূহ যেন গজরাঁজি? 
ব্ক্ষলকল ষেন উহাদের রোমাবলী ; তাহাতে এ যে বিকশিত পুষ্পসম্তার আছে, 

উহারা ৰসস্তকালের হিমরাশির ন্যায় কিরূপ শোভা! ধারণ করিয়াছে । এ দিকে 

এই কাবেরী নদী পুষ্পসস্তাররূপ শ্বেতবন্ত্র পরিধান করিয়া কেমন অপুর্ব্বভাবে 

শোভাসম্পন্ন হইফ্াছে। ইহার মধ্যে কত মত্ন্তাদি জলজীব আছে। তাহাদের 
নবেগ উল্লম্ষনে কি শোভাই ন। হইয়াছে । উহ্থার কুলে কুলে ও নিকটব্ত্তী 

৫৩ 
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অন্লজলময় স্থানসমুহে গণনাতীত মুগ বিশ্বস্তভাবে বিচরণ করিতেছে । ৩১-৩৫ 

এই দিকে দেখুন। স্থবেলপর্বতের মধ্যবর্তী স্থান ; শী স্থানে শর যে স্ব্ণময়ী উজ্জল 

ভূমি দৃষ্টিগোচর হইতেছে উহা! রবিকরযোৌগে কেমন শোভা-যুক্ত হইয়াছে; 

যেন সমুদ্রের তরল্গপরম্পরায় চারিদিকে বহু বাঁড়বানল পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেঃ এবং 

তাহার অসংখ্য স্দুনিঙ্গ প্রকাশ পাইতেছে। এ দিকে ঘ্বোষপল্লীর গৃহসকলের 

শোভা একবার নেত্রগোচর করুন, তী সকল গৃহ পর্বত-সন্নিহিত বলিয়া বিশাল 

মেঘসমূহে সতত সমাচ্ছনন : উহার সীমাস্তপ্রদেশে যে সকল নবরোপিত রঙ্গ 

রহিয়াছে, পুষ্পলমূহের বিকাশ জন্য তাহারা অতীব শোভা পাইতেছে। এ সকল 

গৃহের উচ্চভাগ পলাশবৃক্ষের শাখাপল্লব দ্বারা সমাচ্ছাদিত । 'এ সম্মুখে পর্বতের 

নিকটবর্তী স্তানে যে সকল গ্রাম আছে, ভাহাদেরও শোভা অতিন্থন্বর ! কারণ, 

ধঁ সকল গৃহের সন্নিহিত পুপ্পোগ্ভানগুলি বিকসিত পুষ্পসম্তারে কতই ন৷ সুন্দর 

হইয়াছে। এ দেখুন, অনুপ স্থানগুলিতে মযুরগণ নৃত্য করিতেছে | জল- 

প্রপাতের ধ্বনির ন্াঁয় বাগ্যবনি গুহাভ্যন্তরে উখিত হইয়া! সেই নৃত্যের অনুকৰণ 

করিতেছে । গায়কদল স্বর্গ মনে করিষা এ সকল স্তানে সানন্দে গান করত 

অভূতপূর্ব সুখান্ুভব করিতেছে। পার্বত্য গ্রামসমূহে ষে সকল পুষ্পকানন 

আছেঃ তন্মধ্যে মধুপানমত্ত মধুকরগণ কুজন করিতেছে ; সেই কুজনশবে' 

কামোন্ত্ত ঘোষদম্পতিগণ কতই না আনন্দ উপভোগ করিতেছে । আমাৰ 

মনে হয়, যদি দেবতার। নন্দনকাননেও ক্রীড়া করেন, তথাপি তাহারা এরূপ 

আনন্দ প্রাপ্ত হন কি না সন্দেং! এই স্থানের বনশ্রেণীর লতাকুল ভ্রমরসমূভের 

ক্রীড়াসাধন “দালাস্থানীয়, দেখিয়া ব্যাধবধূগণ মনের আনন্দে গান গাহিতেছে। 

মুগীগণ সেই গানে যুদ্ধ হইতেছে, এবং উহাদের স্থনয়নে স্ব স্ব স্ুনয়ন যেন 

মিশাইয় দিয়াছে। স্বীয় কামিনীগণের নেত্রশোভা-অপহৃরণকারিণী মনে করিয়াই 

যেন ব্যাধগণ এ মুগ্ধ হরিণীদিগকে শত্রবৎ অকারণে বধ করিতেছে ৷ ৩৬-৪০ 

এঁ দেখুন, সন্মুখস্ত গ্রামসমূতে বিবিধপ্রকার পুষ্প প্রস্ফুটিত রহিয়াছে । 

মুহ-মন্দ সমীরণ এঁ সকল পুষ্পের সৌরভভরে একাস্ত স্থরভিত হইয়া, লতাসমৃহ 
কম্পিত করত পথিকের শ্রমাপনোদন করিতেছে, আর জলসম্পর্কে 

জলবিন্দুসংযুক্ত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে । এইরূপ বায়ুপ্রবান্তে গ্রামসমূহ 

সৌরভ্যশৈত্যাদি গুণে যেন স্ধাকর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে । এই 

স্থানের নিঝ'রসকলের জলরাশি হইতে শব্দ উখিত হইতেছে | মধ্যে মধ্যে উন্নত 

তালবৃক্ষদকল ধীড়াইয়া আছে। বিকসিত-কুস্ুমাকীর্ণ লতাসমূহ সুশোভিত 

হইতেছে । এ অস্তরীক্ষ চন্দ্রাতপের স্যার শোভ1 পাইতেছে। এ সীমাণডে 

মেখমালা ল্দিত হইয়াছে ; সৃতরাং এই সকল অতিরম্য গ্রামগুলি চন্ত্রলোকে ॥ 
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কাননবৎ প্রতিভাত হইয়া বিবিধগুণে ব্রহ্গলোককেও পরাজদ্ব করিতেছে । মমুর- 

গণের সুকোমল পুচ্ছখণ্ডের সম্পর্কবশতঃ এ সকল গ্রাম যেন চন্ত্রকান্তমণিময়- 

রূপেই বিরাজমান । বিদ্যুদ্বিমগ্ডিত পয়োদদিগের ঘর্থরশব্দ শ্রবণ করিয়। নৃত্য- 

পরাধ়ণ মযুরেরা নব নব তাগুবকালে এঁ সকল পুচ্ছ চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিয়া" 

ছিল। এক অংশে যাহাদের সুন্দর চন্দ্রমগুলরূপ ভূষণ এবং যাহাদের অন্ত দিকে 
জলভারাবনত শ্তামল মেঘরূপ হস্তিগণ* সেই সমুদয় গিরিতটভূমিতে অবস্থিত হইয়া 
'গী গ্রামসমূহ কেমন শোভ। পাইতেছে। এই স্থানের পর্বতগহ্বরগুলি নন্দনের 

গায় অত্যন্ত স্থগন্ধযুক্ত ৷ অব্রত্য কুক্জশ্রেণী কল্পপাদপগণকেও পরাভূত করিতেছে 
এবং ভ্রমরসমাকুল বিকসিত নিশ্ববৃক্ষসমূহে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে । তাই আমার 

ইচ্ছা হয়, আমি এইখানেই অবস্থান করি । ৪১-৪৫ 

এই নকল পার্বত্য গ্রাম মৃগীগণের মধুর গীতধ্বনিতে রমণীয় ; সুন্দর 

কামগৃহে থাকিয়। জীবের যেপ্রকার প্রীতির উদ্ভব হয়ঃ এখানেও মানবগণের 
'সইরূপই অনুরাগ দৃষ্ট হইতেছে । পাব্বত্যপ্রদেশ হইতে এই গ্রামগুলির 

গহ্বরে গহ্বরে স্ষটিকনির্মিত স্তম্তরাজিবং কত সুদৃন্ঠ ঝরণার জল পড়িতেছে । 
তাহা দেখিয়া মমুরীরা কি মনোহর নৃত্য করত ঘুরিয়! বেড়াইতেছে । উহাদের 
নত্য দেখিয়া পুষ্পভারাবনতা৷ লতা-কামিনীবাও যেন বিলাসবতী হইয়। নিঝর- 

সমিহিত কুঞ্জসমুহে অবস্থান পুর্ধক পবনকম্পনচ্ছলে কেমন একপ্রকার 

নাচিতেছে। শ্রী গ্রামসমূহের উপবন-বৃক্ষসমূহে হরিতাল পক্ষীরা কেমন আনন্দে 
বাস করিতেছে । এই স্থানের সরসীসমৃহ হংসসারসাদির মধুর ধ্বনিতে মুখরিত 
হইতেছে । আমার মনে হয়ঃ গিরিগুহার সন্নিহিত গ্রামগুলিতে কামদেব যেন 

নিজ রস সঞ্চারিত করিয়া মহানন্দে পুর্ণভাবে অবস্থান করিতেছেন ৷ এই দেখুন; 
জলদোদয় হইয়াছে। হেমেঘ! তোমার চরিত মহৎ ব্যক্তির ন্যায় অতীব 

ড্দার। তুমি জগতপ্রতিপালক মহৎ ব্যক্তি। তোমার যুত্তি আতপ-হারিী। 
অভ্তযুন্নতা ও গভীরতামধী। হেপয়োদ! তুমি শৈলসমূহের শিরোরত্ব এবং 
তুমিই জলের একমাত্র আশ্রয়ভূমি। তোমার গুণের শেষ নাই ; তথাপি তুমি 
থে সময় বর্ষণকালে উবরক্ষেত্রে ও পন্থল প্রভৃতি অনাবগ্তক স্থানেও মহানন্দে 

স্বক্ষেত্রের হ্যায় জলবধর্ষণ করিয়া থাক, তখন তোমার যে স্থান-অস্থান-বোধ নাই, 

তাহা দেখিয়া! অত্যন্ত ছুঃখ হইয়া থাকে | ৪৬-৫০ 

হে জলধর ! গঙ্গা প্রভৃতি যে সকল তীর্থ আছে, তথায় প্রত্যহ তুমি গান 
করিয়া! থাক ; শৈলাদি যে সকল উচ্চ স্থান আছে, তথায় অবস্থান করিয়। 

প্রত্যেককেই তুমি জল দান কর; বন্ভূমিতে মৌনাবলম্বন করিয়া বাঁস কর; 
বর্ষাকালে তুমি প্রভূত জল বিতরণ কর; তাই শরৎকাঁলে হতসর্বস্ব হইলেও 
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তোমার দেহে অপুর্ব শ্রী দৃষ্ট হইয়। থাকে । কিন্তু দান করিবার জন্য উত্থিত হইয়াও 
তুমি ষে কুলশিল প্রকাশ করিয়া কর্কশধ্বনি করিয়া থাক, ক্ষুত্র ব্যক্তির মত 

তোমার এই ব্যবহার নিতান্তই অন্ুুচিত। এ সংসারে দেখিতে পাওয়া যায়) উৎকৃষ্ট 

বস্তও যদি মন্দ স্থানে পতিত হয়ঃ তবে তাহ। মন্দ হইয়াই দাড়ায় আর নিকৃষ্ট বস্তও 

উত্তম স্থানগত হইলে উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে । এই নিমিত্ত আজ স্বচ্ছ শুভর জল মেঘ- 

রূপ মন্দপাত্রে পড়িয় কুষ্ণচ্ছবির শ্টায় দৃষ্ট হইতেছে। রী মেঘ সমূহ যখন বারিবষণ 

করে, তখনই তাহাতে ভূমিসকল পূর্ণ হইয়া যায়। ধনবান্ যেরূপ ধন দ্বার। 
দরিদ্র বন্ধুবান্ধবকে পোষণ করে, সেইরূপ বারিবর্ষণের ফলে পৃথবীর সক শু 

আবার সরস হইয়া থাকে । ৫১-৫৩ 

এইবার মুর্খগণের বিষয় চিন্ত। করা যাক । নিঘ্বণিতা) চঞ্চলত।, 

অপবিভ্রতা, সতত ভ্রমণ-শীলতা ও গ্্ণীয়তাদি যে সমুদয় দোষ মৃগ- 
দিগের আছে, আমি আজও ধারণ করিতে পারি নাই ষে, মুখেরা এ সকল 
দোষ কুকুরগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে, কি কুকুরেরাই মূর্খগণের নিকট 
হইতে শ্রী সকল শিক্ষা করিয়াছে? বাস্তাবক মূর্থব্যক্তির। কুকুরবৎ নিক্ষ্ট। কুকুরর। 
বহু দোষে দুষিত হইলেও তাহাদের শৌর্যাঃ সন্তোষ ও প্রভুভক্তি প্রভৃতি 
কতকগুলি গুণ বিদ্যমান বলিয়াই তাহারা অনেকের নিকট আদর পাইয়া 

থাকে। যে সকল ব্যক্তি উন্মাদনায় বা ক্রোধের উত্তেজনায় কৃপ প্রভৃতিতে 
নিমজ্জিত হইতে যায় মদ্যপানে মত্ত হয়ঃ ভূতাবেশে সতত ধাবিত হইয়া থাকে 

এবং তত্বজ্ঞানের মহিমায় চরম দশীয় উপনীত হয়, একান্ত ভোগাসক্ত বিষয়লম্পট 

মুখ ব্যক্তিরাই তাহা দিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে । ফলে মূর্থের কুক্কুরবৎ এবং 

এ উন্মত্ত প্রভৃতি হুইতেও হেয়স্বভাব। সিংহ ও কুকুরের পশ্ভাব তুল্য; কিন্ত 
মেঘধবনি প্রভৃতির কোলাহল সিংহের মুদ্রিত নয়নে উপেক্ষিত হয় আর কুকুরের 

এঁ ধ্বনি শুনিয়া ভীত হয়; স্থতরাং সিংহ এবং কুক্ধুরের যথেষ্ট পার্থকা আছে । 

পণ্ডিতে ও মুখে”যে পরিমাণ পার্থক্য, উহাদের পার্থক্য তন্দ্রপই ৷ কুন্কুরকে 
বলিতে পার! যায়; ওহে কুন্ধুর! তুমি সর্বদাই অণুচি ! কেন না, অকারণে 

তুমি সমস্ত পথ বিচরণ করিয়া থাক । তোমার মনোবৃতি মৃখেরিই ন্ঠায় ; তাই 
মনে হয়, কোন মুর্খ ব্যক্তি হয়তো বা তোমাকে নিত্য অপবিব্রতাদি 
শিখাইয়াছে। ৫৪-৫৮ 

[বিধাতা নিয়ত তুল্যাতুল্য জগদ্ব্যাপার নিন্াণ করিয়াছেন ; এক স্থানে 

এক জাতীম় বহু বিষয় দেখিবার বোধ হয় তাহার ইচ্ছা হইয়ীছিলঃ তাই বোধ ₹7" 

নিজ কন্ঠ দ্েবশুনীর বংশধর কুকুরের নিমিভ গর্ভমধ্যে বাস বিষ্ঠাদি-ভোভন) 

প্রকাশ্ত রাজমার্থে মৈথুন এবং সর্ধজন-গর্মীয় এই কুৎসিত দেহ কি 
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করিয়াছেন । কোন সময়ে এক কুক্কুরকে এক ব্যক্তি প্রথ করিয়াছিল তোমার 

অপেক্ষা অধম জীব কে আছে? তখন কুকুর সেই প্রশ্নকর্তীকে উত্তর দিয়াছিল, 

ষ ব্যক্তি অজ্ঞানঃ অগুচিদেহ এবং অবিচারের আশ্রষ গ্রহণ করিয়াছে, আমার 

অপেক্ষ। সেই ব্যক্তিই অধিক অধম । আমার |বক্রমঃ ভক্তি ও ধের্যয এই সমুদয় 
ওণ বিদ্যমান ; কিন্ত যুর্খ-ব্যক্তিতে উহার একটিও পাওয়া! ষাঁধ না, অতএব মৃখ' 
ব্যক্তি আমার অপেক্ষা সম্পূর্ণ অধম । ফল কথা, কুকুর অতি জঘন্ কার্যযেই 

ব্যাপৃত; সে জীবিত নকুল প্রভৃতি প্রাণীকে অকারণ বধ করে, বিষ্ঠাদি অতিজঘন্য 

বস্ত্রতে একান্ত লোভযুক্ত ; অজাদি দুর্বল গ্শণীদ্রিগকে বিন1 দোষে দংশন করিয় 

গাকে ; যে সময় কুদ্ধুর কুক্ুরীর সহিত মৈথুনাসক্ত হয়ঃ সেই সময় সকলেই 

লোষ্ট্রাদি নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে তাড়না করে । দলে বিধাতৃস্থষ্ট কুক্কুরদেহধারী 

ক্ষুদ্র জীব সারা জীবন কৌতুকেই যাপন করে । এহেন কুন্ধুর অপেক্ষাও মূর্খ 
বাক্তি জঘন্য) ইহা নিঃসন্দেহ ৷ ৫৯-৬১ 

তাহার পর কোন কাক নির্মীলা ভক্ষণ করিবার জন্ঠ শিবলিঙ্গোপরি উপবেশন 

করিল? তাহ! দেখিয়া কোন ভাবুক বলিতে লাগিলেন--এঁ কাক বিসর্জন-প্রাপ্ত 

শিবলিঙ্গের উপর বসিয়া দেখাইতেছে যে, এ পৃথিবীতে ধত প্রকার পাপের কার্য 

আছে,তাহার মধ্যে আজি আমি শিবদ্রব-ভোজনরূপ চরম পাপ অনুষ্ঠান 

করিতেছি ; একবার সকলে চক্ষু মেলিয়া দেখ! কিন্তু ওহে কদাকার বায়স! 

তুমি কর্কশ শব্ষে হংস-সারসাদি পক্ষীর রব চাপা দিয়া এই সরোবরের কর্দমে 

বিচরণ করিতে করিতে ভ্রমরগুঞ্জনকেও যে দূর করিয়৷ দ্রিতেছ, ইহাতে মনে 

হইতেছে, তুমি আমার মন্তকব্যথাজনক শল্যস্বরূপই হইয়া উঠিয়াছ। এই 
বলিয়। বন্ধুণস্তাষণের পর অপর বন্ধু বলিল, দেখ বন্ধু, এই কাক নরম মৃণালনাল 

ছিড়িয়া ফেলিয়া আগ্রহের সহিত যে দ্বণ্য বিষ্ঠাদি ভক্ষণ করেঃ ইহাতে বিস্ময়ের 

কারণ নাই ; কেন না, যাহার যাহা চিরদিনের অভ্যাস, সে সেইরূপ বাবহারই 

করিয়া! থাকে ।৬২-৬৪ | এঁ কাকের দেহ প্রথমে বিবিধ পুষ্পপরাগে শুভ্র হইয়াছিল, 
তাহাতে মনে হইয়াছিল, ওঁ বুঝি একটা হংস বসিয়া আছে; কিন্ত যখন 

দেখিলাম, সে গলিত ক্লমিসকল ভক্ষণ করিতেছে; তখনই উহার সম্বন্ধে স্বরূপঙ্ঞান 

হইল। তখনই বোধ হইলঃ ওটা কাক ব্যতীত অপর কেহই নহে । এ কাক যখন 

নিজসদৃশবর্ণ কোকিলের সহিত সম্মিলিত হয়ঃ তখন যতক্ষণ না সে শব করে, 

ততক্ষণ কোনরূপেই উহাকে কাক বলিয়! বুঝা যায় না। যখন রাত্রকালে লোক- 

সকল ঘুমা ইয়া পড়ে; তখন এ কাক চতুষ্পথাবস্থিত উন্নত বৃক্ষারূঢড় চোরের সায় 

বনমধ্যস্থ পুরাতন মৃত্তিকাস্তপের উপর উপবেশন করত আহারান্বেষণে 

চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকে | এী দেখ সারসথগ্ডিত পদ্ষের মধু লাগায় 
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কাকের ৰণ কেমন স্মন্দর দেখাইতেছে ৷ এ কাক নিজ স্কন্ধ ধুলিধূসরিত 
করিয়া কেমন ক্রীড়ারত হইয়াছে ৷ ৬৫-৬৮ 

হে দেব! এ দেখুন, দুষ্ট কাক সম্্খস্থ সরসীর কমলদলমধ্যে রাজহংসগণেব 
সহিত একত্র উপধেশন করির়। নানা ভঙ্গী করত এ হংসদিগের অনুকরণ 

করিতেছে । ইহা অত্যন্ত দৃশ্ঠকটু! উহার মুখে প্রস্তর প্রহার করাই উচিত। 
অরে বাধূস! কটুশব্রূপ ক্রকচ দ্বার। তুমি সব সময়ই চিহিত থাকঃ তোমার 

সেই সদা সশঙ্কভাব এখন কোথায়? হে নির্ধোধ কাক! তুমি এই কোকিল- 
শিশুকে অনর্থক পুক্রজ্ঞানে পালন করিতেছ; তোমার এ কার্য) ষে প্রকৃত উপহাসের 

বিষয় হইবেঃ ইহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? রে বায়স! তুমি পদ্মবনের 

কলক্স্বরূপ ; কেন ন।১ সেখানে বসিয়। তুমি ষে কঠোর শব্দ করিতে থাক, 

ইহা আমার অসহ্া। তোমার এ ককশ ধ্বনি গুনিষ়] ষাহার চৈতন্য লোপ না 

পায়, তুমি তাহাকেই উহ শুনাইতে থাক, তাহাতে কোন ক্ষতিই নাই । এই 

সন্ুখাবস্থিত সরোবরে অনেক জন্ত বেড়াইতেছে | এখানে বক; কাক প্রভৃতি 

নিত্যই অবস্থান করে । এখন আধার পেচকদল আঁসিয়। যদি এই কাঁকদিগের 

সহিত মিলিত হয়ঃ তাহ হইলেই এ সভা সর্বাঙস্ন্দর হয়। কোকিল কাঁকের 
দলে আসিয়া! মিলিলে, উভয়ে ভুল্যরূপ বলিয়। ষদিও সহজে পার্থক/ বোধগম্য হয় 

না, তথাপি কোৌকিণ কথ। কহিলেই সভাস্থ পগ্ডিতবৎ তাহার অভিব্যক্তি হইয়। 

থাকে । এ দেখ, পুষ্পশালিনী কোমলা লতা কোকিলের নিন্ম দলনও সহা 

করিতে পারে, কিন্তু বক কাক প্রভৃতির কঠিন ম্পর্শও তাহার অসহ ৷ লোকে 

বলিয়৷ থাকে, সাধুর অপরাধ সহ্য করা যায়ঃ কিন্তু খলের ব্যবহার অসহনীয় । 

এই কথার সহিতই উক্ত ব্যাপারের উপমা দেওয়া চলে | ৬৯-৭৪ 

ওহে কোকিল! তোমার এ মধুরস্বর দম্পতির প্রলয়কলহ অতি সহজেই মিটাইয়া 

দিতে সমর্থ; কিন্তু কেহই তো তোমার এ ধ্বনি শ্রবণ করিতেছে না। কারণ, 

এঁ কুঞ্জমধ্যে কাকসমূহ কৌশিকগণের সহিত বিবাদ করিতেছে ; তাহার ফলে 
যে ঘোর কলরব উঠিতেছে, সে রবে শ্রোতৃৎর্ণের কণণ বধির হইয়। যাইতেছে ! 
মুর্খগণ'বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে সাধুর মিষ্ট শব্দ যেরূপ কাহারও কর্ণে প্রবেশ করে 

নাঃ সেইরূপ তোমার শব্ও কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না। এ দেখুন 

দেব, কোকিলশিশ্ড কোমলবাঁক্যে শ্রোতৃগণের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতেছে; 
অমনি কোথা হইতে অকন্মাৎ দুষ্ট কাক আসিয়। এই বলিয়া বিকট শর্ব আরম্ত 

করিল যে, এই আমার পুত্র; ইহাকে আমি পালন করিয়াছি । এ শবা 

গুনিয়। শ্রোভৃবর্থের উৎসাহ নষ্ট হইল। ফল কথা, অত্যন্ত মন্দ ব্যক্তিরই এইরূপ 

কার্য্য হইয়া থাকে । ওহে পিক! তুমি আনন্দিতমনে মধুর শব্দ করিও না 
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কারণ, ইহা তে সেই পুম্পনিচয়পূর্ণ খতুশ্রেষ্ঠ বসস্তের রাজা নয়) এখন 

হেমন্ত খতুর অধিকার । সেই জন্য হিমসংস্পর্শে বৃক্ষাবলী শুকাইয়। গিয়াছে ; 
স্বতরাং এই সময় তোমার বাক্য বৃথাই হইতেছে ৷ ৭৫-৭৭ 

হে রাজন! কোকিল দেখিয্ব! বিরহিণীর! চৈত্রমাসে এই বলিয়! দুঃখ করে যে। 

হে চিরস্ুন্দর কোকিল! এই মধুমাস কাহার? তুমি যে প্রত্যহ “তোমার 

তোমার” বলিয়া চীৎকার কর, ইহা তোমার অত্যন্ত ভ্রম । কারণ, এরূপ দ্রঃখ- 
পূর্ণ মিথ্যা কথ তুমি কাহাব নিকট শিক্ষা করিয়াছ? ইহ! জানিও যে, মধুমাস 
বিরহিণীর পঙ্গে মোটেই মধুর নহে ; তোমার ন্যায় প্রিদ-সহচর জনের পক্ষেই 
উহা মধুর । মহারাজ+কোকিল কাকের সহিত মিলিত হইয়া নীরবে অবস্তান করে 

বটে, উহার বর্ণ এবং বিধৃনন প্রভৃতি কাকের ন্তাষও বটে, তথাপি এ মনোহর- 

মৃত্তি কোকিলকে দূর হইতেই অনুমান করা যায়। বাস্তবিক মূর্গসমাজে 

পণ্ডিতকে অক্লেশেই চিনিতে পারা মায় । কেন না? ফাহাদের আকৃতি দেখিয়। 

কার্য্যের অনুমান করা দায়, সেইরূপ শ্রেষ্ঠ ব)ক্তি তুল্যরূপ ব্যক্তিগণের মধ্যে 
প্রচ্ছন্নভাবে থাকিলে তিনি স্বীয় মভিমাঁয় স্বয়ং প্রকটিত হইযা থাকেন । 

দেখ কোকিল! এই উচ্চ বৃক্ষশাখায় বসিয়। কাকসমূহ শব করিতেছে ; 

ইহাদের দেখাদেখি তুমি কেন অনর্থক শব্দ করিতেছ? এখনও বসন্ত খতুর 
আগমন হয় নাই। ইহা শীতকাল ; এ সময় তোমার ধ্বনিতে কোন গুণেরই 
প্রকাশ নাই। সুতরাং ভুমি পত্রপুঞ্জপরিবেষ্টিত বৃক্ষকুঞ্জকোটরে নীরবে 
অবস্থান কর । হেরাজন্! এই সব ব্যাপারের মধ্যে প্রথম আশ্চর্য্য ব্যাপার 
এই যে? কোকিলশিশু তাহার মাতা কাকীকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে ; 

কাকীই আবার উহাকে চঞ্ু এবং চরণ দ্বার! স্পর্শ করিতেছে । কোকিলশিশু 
মাতার ন্ঠা়ই সোৎসাতে বাড়িতেছে । এই সকল ব্যাপার দেখিষী! শুনিয় 
বুঝিতে পারা যায়, ভাগ্যবানের মহিমা সকল স্থানেই বিস্তার লাভ করে। ৭৮-৮১ 

ষোড়শাধিকশততম সর্ণ সমাপ্ত 

সণ্তদশাধিক-শততম সর্গ 

সহচরগণ বলিতে লাগিল, হে রাজন! এ যে সম্মুখে পর্বত রহিয়াছে, 
উহ্হার তটদেশে কি বিচিত্র সরসী দেখুন। এ সরসীর কুমুদ প্রভৃতি নানা 
জাতীয় পুষ্পোপরি বিবিধ পক্ষিকুল উপবেশন পূর্বক মধুর কৃজন করিতেছে 
দেখিয়া মনে হয়ঃ যেন উহ নক্ষত্রপ্লাবিত আকাশপ্রতিবিদ্বই প্রকাশ পাইতেছে।' 
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ধ& অতি মনোরম সরোবর দর্শকের কামোদ্দীপক বসিয়া উহ যেন কামের 

প্রধান অনুচরের ন্তায় অবস্থান করিতেছে । এ সরোবরে নানাজাতীয় কমল 

ফুটিয়। রহিয়াছে । সেই পঙ্কজের অন্তরালে রাজহংসশ্রেণী কেমন সুন্দরভাবে 

বিরাজ করিতেছে । উহাতে ভ্রমরপংক্তি ইন্ত্রনীলময় গীঠের ন্যায় শোভমান 

সেই জন্য উহা পৃথিবীতে বিধাতার দ্বিতীয় গৃহের স্ঠায় পরিশোভিত | ১-২) 

এ সরোবর নিরম্তর বারিবিন্দু ছড়াইয়1 চতুর্দিক হিমময় করিয়া তুলিয়াছে এবং 

উহা স্বয়ং প্রফুল্ল পক্ষচজের পরাগসংস্পর্শে গৌরবর্ণ ধারণ করিয়াছে । উচ্টার 

উপরিদেশে মধুলোভ-মুদিত মধুকরসমূহের ও ন্ানাগত বিপ্রগণের গীতধ্বনিতে 
উহা! সততই মুখরিত হইতেছে । এ সরোবরের কোন অংশ তরঙ্গলমাকুল ঃ উহার 

কোনও স্থান মদমত্ত মধুকরনিকরেব অনবরত বঝঙ্কার-ময় ; কোথাও বা অতি 

গভীর নির্মল বারি যেন নিদ্রামগ্র এবং কোন কোন স্তান কা পদ্ম ও কুমুদা দি 

পুষ্পে সমাচ্ছন্ন। ই সরোবর ভইতে মুক্তাবৎ স্তল বারিবিন্ুসমূহ উৎক্ষিণ্ত হইযা 
সাধারণের ক্লেশ দূর করিতেছে ) “কান সিংহ উহার তীরে আসিয়া নিশ্ম্লিজলে 

নিজ প্রতিবিষ্ব দর্শন করিয়া অপর সিংহের আশঙ্কায় জলপান হইতে বিরত 
রহিয়াছে । বারিগ্রায় দেশসমূহ খ সরোবরের তরঙ্গাঘাতে ধোঁত হইয়া যাইতেছে । 
উহার বহুবিস্কৃত কচ্ছদেশ দর্শন করিলে উহাকে পৃথিবীগত অন্তরীন্ষরূপে্ট অনুমিত 

হয়! 'দ সরোবরের মধ্যস্থল পবন-প্রচালিত পন্মপরাগসংস্পর্শে বিদ্যুদ্বিলসিতের 

ম্যায় "শাভাশালী। উহার স্থানে স্থানে বারিবিন্দু এবং স্থানে স্থানে অন্ধকার 

থাকায় উহা সায়ংকালীন আকাশের ন্যায় চতুর্দিকে প্রকাশমান হইতেছে । 
| ৩-৬। উহ্থাতে হংসসমূহ একত্র সঞ্চিত চন্দ্রবিশ্বাবলীর ন্যায় ছড়াইয়! পড়ায় উহ 

বায়ুবচালিত মেঘখগুপুর্ণ শরৎকালীন আকাশের স্ঠাষ দীপ্তি পাইতেছে । বায়ু 
তাড়নে উহার তরঙ্গসমূহ সজল পক্বস্তান আহত করিতেছে এবং সেই আঘাতে 
উহা হইতে পটপট-শব্ উখিত হইতেছে । সেই শব শুনিয়৷ পক্ষিকুল সংস্কবধ 

হওয়ায় তাহাদের গাত্রসংঘর্ষণে তীরস্থিত বৃক্ষসমূহ হইতে নিরন্তর পুষ্পরৃষ্ট 

হইতেছে। তাহা দেখিয়! মনে হয়, তরঙ্গাবলী যেন সরোবরের পটপ্রণয়ন-কার্ষে। 
ব্যাপৃত হইয়াছে । উহার পদ্মর্ূপ চঞ্চল তালবৃস্ত উহাকে ব্যজন করিতেছে ; 

মনোরম ফেনসমূহ উহার চামরকার্য্য সম্পাদন করিতেছে ; ভ্রমর-কোকিলাদিরূপ 

বন্দিগণ উহার স্ততি করিতেছে ; পদ্মলতারূপিণী কামিনীকুল সর্বদা উহাকে বেষ্টন 
'করিয়া রহিয়াছে ; ইহার সম্মুখে ভ্রমররূপ মুখপাত্রগণের মনোহর গীতধ্বনি 
হইতেছে ; পদ্মপরাগের মর্দনরূপ যুদ্ধে উহ ব্যাপৃত আছে এবং ধবল পুষ্পথগুরূপ 

ভূষণ দ্বারা উহা বিভূষিত রহিয়াছে ; অতএব এ সরোবর রাজার স্ঠায় শোভা 

পাইতেছে। ঘী সরোবরকে সাধুসঙ্গের সহিত তুলনা করা ষায় ; কেন না, 
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সাধুসঙ্গে হৃদয়পদ্ম নির্থল ও আহ্লাদধুক্ত হইয়া থাকে এবং স্বাছুরসে আপ্ল,ত 

হয়। এী সরোবরও স্বীয় হৃদয়মধ্যে সাধারণের আহ্লাদজনক পক্ষজসমূহ ধারণ 
করিতেছে এবং নিজে সুমিষ্ট পানীয় দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে । ৭-১১ 

হে রাজন্! এ দেখুন, মরুভূমির জলহীন শরৎকালীন আকাশকে প্রতিবিস্বরূপে 
গ্রহণ করিয়। এঁ সরোবর ব্র্মসাক্ষাৎকাররূপ প্রতিবিশ্বগ্রাহী জ্ঞানিজনের মানসবৎ 

শোভা পাইতেছে। ইহা! হেমস্তকালে হিমাৰৃত হইয়া অল্পমাত্র দৃষ্ট হইবে 
এবং ইহার শ্তামলতা অপসারিত হইয়া যাইবে। সই সময় ইহা হিমব্যাণ্ত 
'মঘের স্টায় দৃষ্ট হইবে । এই দৃশ্ঠসমূহ ব্রন্মের যেরূপ কোনরূপ বিকারই 
নহেঃ সমন্তই ব্রন্ধস্বরূপঃ সেইরূপ উহার জলে তরঙ্গাদির পৃথক্ সন্ত কিছুই নাই; 

মকলই একমাত্র জল। হে দেব! যাহার। মাত্র জলময়, জলেই যাহাদের 
১ক্রাবর্তাদি আকারকল্পনা করা যায়ঃ সেই জলাশয়সমূহের তরঙ্গাদিরূপে পার্থক্য- 

নিপ্ধীরণ করা একান্তই বিশ্বয়কর | বাপী, কূপ, সমুদ্রঃ সরোবর প্রভৃতি জলাশয়ের 
মারুতিগত ভেদ ব্যতীত যেরূপ প্রকৃত ভেদ কিছু নাই সেইরূপ এ সংসারে 

স্নীপুরুষাদি জীবসমুহের আকৃতিগত ভেদ বিদ্বামান থাকিতেও বাস্তব পার্থক্য 
[কছুমাত্র নাই । ১২-১৬। জীব বারম্বার বিবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া একাস্ত 
জীর্ণ হয়ঃ তাহাতে তাহার চিত্তের ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি অগণ্য ভাবের পরিবর্তন 

ঘটিয়া থাকে । এ পরিবর্তন যে কতপ্রকার, তাহ। যেমন নিব্ূপণ করা সম্ভব নয়ঃ 
.মইরূপ বিবিধ পুষ্পলতাদির নিরস্তর সম্পর্কগুণে এই জীর্ণ অবস্থাপন্ন সরোবরের 
মসংখ্য পদ্মদলেরও সংখ্যা কর। কাহারও সাধ্য নহে। হেদেব! ইহার 
পের বিলাল অত্যন্ত বিস্মপ্বজনক | এ দেখুন, এ জলগত পক্ষক্ স্বয়ং অশেষ- 

গণাকর বলিয়া প্রসিদ্ধ বটে, তথাপি বিজ্ঞজনকূত দোষ-গোপনের ন্যায় স্বীয় গন্ধাদি 

গুণরাশিকে মুকুলাবস্থামু অন্তরে রাখিদ্। সাধারণের নিকট নিন্দিত কণ্টক- 
সমূহ প্রকাশ করিতেছে । কমলদলের গুণ অশেষ, তথাপি উহার] ছিদ্রময়, 
অতি সুপ এবং তুচ্ছ; সথৃতরাং একান্ত উপেক্ষার বস্তু; কিন্তু উহাদের অশেষ গুণও 

আছে। ত্র সকল গন্ধময় পঙ্কজসমূহের মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ বর্ণনা কর! সহম্রমুখ 

পস্থকিরও সাধ্য নহে। ১৭-২০ | বিশেষ কথা এই যে, ভগবান্ নারারণের 

বক্ষঃস্থলস্থিতা ভগবতী পদ্মা নিজ শোভাবৃদ্ধর জন্য যে পদ্ম ধারণ করিয়! 

থাকেন) তাহার আর অন্ত প্রশংসার আবশ্ঠক কি? হে রাজন! এই 

সরোবরস্থিত পদ্ম ও কুমুদের আন্তরিক দ্বেষভাব সুর্য-চন্দ্রের প্রতি ষথা ক্রমে 
সমান হইলেও উভয়ের আকুতিগত পার্থক্য থাকায় উভয়ই পৃথক্রূপে প্রতীয়মান 

হইতেছে। এই সম্মুখস্থিত প্রফুল্ল পঙ্কজের যেরূপ অপুর্ব শোভা) 
সে শোত। বিকসিতকুন্থম সরোবরেরঃ নক্ষত্রনিকরণন্কুল আকাশের কিম্বা অগণ 

€৪ 
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চন্দ্রের সাঁহতও তুলনীয় নহে। ষট্পদগণ একমনে সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া পুষ্পমধু 
পান করে, তাহারাই ভাগ্যবান্। আর যাহার! সরস পুষ্পের সৌরভ্য ও অঙ্কুররস 
পান করিষ। স্বন্থন্দে পরিভ্রমণ করিয়া গাকে, সেই সকল ভ্রমরেরাও ধন্যবাদের 
পাত্র। এ থে কত মধুপান-লোলুপ মধুকর কমলাকরের উপর গুঞ্জন করিম 
ঘুরিতেছে, উহাদিগকে দেখিয়া মনে হয়, উহার! যেন কোন মধুর রসাম্বাদ- 
গ্রহণে পরিতৃপ্ত ভ্রমরগণকে উপহাস করিতেছে। ২১-২৬। শী থে মধুকর এখন 
শশিগর্ভতুল্য কোমল পঙ্ধজোদরে সোল্লাসে শয়ন এবং উপবেশন করিয়া গন 

করিল, আহা! শিশিরসমাগমে তরী মধুকরই রসহীন বৃক্ষপুষ্পে মধুলোভে ভ্রমণ 
করিবে । এ দেখুনঃ দেব ! অফুটন্ত মল্লিকামুকুলে মধুকর কেমন উপবেশন 
করিয়াছে দেখিয়! মনে হয়, সংহারকর্তা রুদ্রদেব যেন উহাকে নিজ শুলোপরি 
বসাইয়। রাখিয়াছেন। ২*-২৮ 

অপর কেহ বলিল»”_মধুকর ! তুমি সমুদয় পর্বতস্থিত লতাগৃতে 

ভ্রমণ করিয়া সতত পুষ্পমধুর আশ্বাদন করিতেছে ; তথাপি তোমার আশা 

পরিতৃপ্ত হয় নাই। জিজ্ঞাস। করি, কি নিমিত্ত তোমার মনে এরূপ ছুরাশার উদ 

হইল? অথবা! এখনও বুঝি তুমি মনের মত বস্থ পাও নাই! তাই তুমি 
নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছ । ২৯ 

অন্ত কেহ কহিল+_হে পদ্মরসান্বাদ-চতুর মধুব্রত! ভুমি কেন 

অনর্থক বদরীকুঞ্জে পরিভ্রমণ করিয়া স্বীয় পদ্মারসপুষ্ট দেহকে কণ্টকিত 
করিতেছ? যাও যা) তুমি সরোবরে যাও । সুধী ব্যক্তি স্বীয় যোগ্য 

অনুকূল সমাজ ন। পাইলে যেরূপ সুধী ব্যক্তির সংসর্গে থাকিবার ইচ্ছায় 

অগত)। প্রতিকূল সমাজে যাইয়! বাস করেনঃ সেইরূপ তোমায় বলিঃ ওহে মধুকর! 

তুমিও হেমন্ত বা শিশিরকালে যখন পদ্মের মনোরম সঙ্গ না পাইবেঃ তখন 

অগত্যা অতপী বা বিকসিত তমালে যাইয়া কালাতিপাত করিও । ৩০-৩১ 
এক জন ভাবুক অনুচরের দৃষ্টি হংসশ্রেণীর উপর পতিত হইল। সে রাজাকে 

বলিল, এ দেখুন রাজন্ ! হুংসশ্রেণী সামগানের ন্যায় মধুর কুজন করিতে 
করিতে চলিয়াছে। কমল-কিঞ্রন্ধ ভোজন করার উহাদের দেহকাস্তিও এরূপ 
দর্শনীয় হইয়াছে । এ দেখুন, কোন হংস প্রিয়তমাকে খুঁজিয়া পাইতেছে ন। 

: বলিয়া প্রিত্বার সন্ধানে আকাশে উঠিয়াছে। হংস প্রিয়তমার চিরবিচ্ছেদ- 
. আশঙ্কায় অত্যন্ত অধীর হইয়াছে । বলিব কিঃ দেব, এরূপ ক্ত্রণৈতো যেন কোন 
পুরুষে আশ্রয় না করে। এঁদেখুন, মহারাজ ! এ সেই স্ত্রৈণ হংস প্রিঘার 
জলমজ্জন আশঙ্ক। করিয়া নিজেই অগ্রে জলে ভূবিয়া মরিল। ৩২-৩৪ 

অন্ত কেহ বলিল/”_আহা ! রাঁজহংদ অবহেলে যেরূপ কুজন করিল, বক যর 
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এত বর্ষ শিক্ষ। করেঃ তথাপি এরূপ স্বর কখনই আয়ত্ত করিতে পারিবে না। দেখ। 
যার জন্ম, স্থান, আকার, জাতি, ব্যবহার, আহার_-এ সকলই সমান ; অথচ 
রাঁজহংসে ও অন্ত হংসে কত পার্থক্য । এ দেখুন, কুমুদপুষ্পের ন্যায় শুত্রপক্ষ 

গস নিজ পোভায় লোকলোচনের কিরূপ প্রীত্দায়ক হইয়াছে! এ দেখুন, 

নরসীর পদ্মনাল তীরে উঠিতেছে। পদ্বাসমূহ কেমন স্ুন্দররূপে ফুটিয়া আছে। 
'দী পদ্মসমাকুল সরোবরে যে সকল হংস বিহার করিতেছে, উহাদের সহিত কি 
অন্য কোন পক্ষার তুলন| কর| সম্ভব? ৩৫-৩৮। এ সরমী যেন কামিনী । উহা 
সুন্দর হংন ছুইটির দ্বারা কেমন খোঁভা প্রাপ্ত হইঘাছে। উড্ডয়নশীল ভ্রমর- 

কুল এ সরসীকামিনীর লোল অলকাবলী, সারসের কুজন উহার নূপুরনিকণ, 
আবর্ত নাভিস্থণঃ চঞ্চল উদ্মি নেত্রভঙ্গী, বিশীর্ণ বারিবিন্দুসমূহ মুক্তাহার | 

বুমুদ কহলার ও উৎপলাগি পুষ্প এ লরসীকামিনীর ভূষণন্বরূপ | ৩৯-৪১ 
কেহ হৎসকে সম্বোধন করিয়। খলিল+__ওহে হংস ! জলকাকঃ বক ও কাকাদি- 

+গ হিংস্র পক্ষিঘমাকুল মরোবরে তুমি কখন একাকী বাস করিও না। কারণ, 
নভম! যদ কোন বিপৎপাত ঘটে, তাহা হইলেও কেহই এরূপ দুর্জনদিগের সহিত 

বাস করিতে ইচ্ছা! করে না । এই তে! মধুকর; এখন ইহার কতই না আনন্দ! 
ইহ] স্বৃহ্ত হস্তীর গণ্ডদেশে পদার্পণ করিতেছে এবং কহুলার, কুমুদ ও কুন্দ 

প্রভৃতি পুষ্পের রসগ্রহণ করিয়। নিজে যে এক জন ভাগ্যবান্, তাহারই পরিচয় 
প্রদান করিতেছে । কিন্তু বখন শীতকাল আসিবে? তখন উহাকেই আবার 
জীর্ণ-শীর্ণ বকের ন্ায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে । ফণ কথা, এইরূপই ঘটিয়! থাকে। 
বিপদে পড়িলে মহৎ ব্যক্তিরাও দীনভাবে ভ্রমণ করিয়া থাকেন 1 হে দেব! 
হংসের পক্ষসঞ্চালনবিধৃত পদ্মনালরূপ গহনে প্রবিষ্ট হইয়া আমি কমলোদরস্থিত 

হংসশাবকের উচ্চ কৃজন শুনিয়। মনে করিলাম, হংসশাবক বোধ হয় তাহার 

পিতাকে বলিতেছে, হে পিতঃ) এঁ দেখ, পদ্মিনী কিরূপ মুক্তাবৃষ্টিতুল্য বারিবিন্দু 
বর্ষণ করিতেছে ; এই মধ্যাহ্ন সময়েও আমার মাথায় তুষারবিন্দ বিগ্কমান; 
প্রচণ্ড রৌদ্রেও উহ। শুকাইয়া যায় নাই । ৪২-৪৪ 

হে মহারাজ! এ সরোবরের স্বচ্ছ নীরে নীপ্পবে যে হংস ভ্রমণ করিতেছে, 
উহার পক্ষতাড়নে পদ্মিনীনাল প্রকম্পিত হইতেছে; তাহাতে পদ্মযোনি 
পন্মাসনের ন্তায় সুন্দর পদ্ম হুইতে যে মধুময় বারিবিন্দু চতুর্দিকে ছড়াইয়া 
পড়িতেছেঃ জলচরগণ তাহা তখনই পান করিয়া ফেলিতেছে । ৪১-৪৫ 

সপ্তদশাধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত 
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সহচরেরা বলিয়। চলিল"_হে রাজন! বক যদিচ নিগুণ পক্ষী, 

তথাপি একটিমাত্র গুণ এই যে, উহার! 'প্রারট প্রাবৃট' এই কথা বলিয়া 
লোককে বর্ধাকাল মনে করাইয়া দের। কেহ বককে ডাকিয় বলিতেছে, 

ওহে বক তুমি ঠিক হংসের মত দেখিতে, স্বতরাং তুমি মদৃগুর সহিত সদৃভাব, 
নৃশংস ব্যবহার এবং কঠোর বাক পরিহার করত স্পষ্টরূপে হংসই হও । ১-২) 

অন্ত কেহ বলিল,_-ওহে চতুর মদ্গ্ড ! যেখানে মতস্তাি বহু জীব বাস করে, 

তুমি সেই জলের মধ্যে বার বাঁর তাহাদিগকে চু দ্বার! ধরিয়া ধরিয়া ভোজন 
করিয়াছঃ আজ দৈববশে তোমার শরীর অপটু হইয়াছে, তাই তুমি মংস্ত ধরিয়া 
খাইতে পারিতেছ না, ক্ষুধায় গীড়িত হুইয়াও নিশ্েষ্টভাবে তীরে অবস্থান 

করিতেছ ; সম্মুখাগত সহজলভ্য মত্শুগণকে ও তোমার ধরিবার ক্ষমতা নাই । 

নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্ত অপরের হিংসা করিলে পরিশেষে এইরূপ ফলই ঘটিয়। 

থাকে । এই বক উদ্গ্রীব হইয়। স্বীয স্বচ্ছ পক্ষদ্বয় বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে, 
দুর হইতে দেখিয়া লোকে ইহাকে হংস বলিয়। মনে করিতেছে এই বকে 

সময় অল্প জল হইতে শফরী লইয়া উঁডিয়! যাইবে, লোকে তখনই ইহাকে বক 
বলিষ্া জানিতে পারিবে 1৩-৫।| এই সরোবরের তীরস্থিত কামিনীগণ 

এতাবৎ মৎ্ম্ত ধরিবার নিমিত্ত ব্যগ্র এবং তৎপর বকদ্দিগকে নিশ্চল মৌনী 

দেখিয়া রাত্রিতে কুকর্ম্মশীল এবং দিবসে সায়ংকাল পর্য্যস্ত মুনিব্রতাবলখী ধূর্তগণের 

চরিত্র মনে করিয়া অত্যন্ত বিশ্মিত হইতেছে । কোন পথিকবধূ স্বীয় পতিকে 

জল হইতে কমলদলচয়কারিণী গ্রাম/রমণীদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে দেখিয়া 
বলিতেছে। হে প্রিয়তম ! এই ষে সকল রমণী পগ্মচয়ন করিয়] লইয়। যাইতেছে, 
য্দি তুমি ইহাদের সহিত গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকঃ তবে আমি আর 
তোমার প্রিয়তম! নহি ; অতএব আর এখানে থাকিয়া আমি কি করিব? যাই। 
পথিক কুপিতা প্রিয়তমার এই কথা শুনিয়। তাহার প্রসন্নতালাভের জন্য 

পথিপার্থস্থিত পুষ্পলতাবৃত কেলিবনে বিশ্রামের জন্য চলিতেছে । ৬৮ 

কেহ বলিল;_রাজন্! এ দেখুন, ওী কামিনী হাব-ভাবঃ সকোপ দুগি 

ও হস্ত দেখাইয়া! পথিকদিগকে কি যেন বলিতেছে ! মূর্খ ও পণ্ডিতদিগের মধো 

 পরম্পর যেরূপ সপ্ভাব থাঁকে না? সেইরূপ শী বক, মদ্গু প্রন্ভৃতি হিংস্্ প্রাণিগণের 
মধ্যে কাহারও সহিত কাহারও সভ্ভাব নাই । খঞ্জনপক্ষীর চঞ্চুর অগ্রভাগে দুর্ভাগা 
পতাকাসদৃশ ছোট ছোট কীট কিট-কিটু করিতেছে। এ দেখুন, পন্থলতীরস্থিত 
বক্ষে বসিয়। চঞ্চল বক যেমনই চীৎকার করিল, অমনি পক্কময় স্বরজনস্থিত শফরা 
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ভবে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া বকের গ্রাস হইতে নিজদেহ রক্ষা করিল। 

বাস্তবিক ষখন প্রাণনাশকর মহাবিপদ্ উপস্থিত হুরঃ তখন প্রাণত্যাগ ব্যতীত 

অন্য উপায় কিআছে? বক, অক্ঞগরঃ মদ্গু প্রভৃতি মাংসাশী ভীবগণ যে সকল 

প্রাণীকে ন৷ চিবাইয়। মাত্র গিলিয়৷ ফেলিতেছেঃ সেই সকল প্রাণী তাহাদের উদরে 

যেন ঘুমাইয়া রহিয়াছে । বিড়াল প্রভৃতি হিংস্র জন্ব দেখিলে মত্স্তাদি জ্লচর 

প্রাণীর অন্তরে যে ক্রাসসশর হয়, তাহার নিকট বজ্বপাতভষও অতি নগণ্য । 

এ কথা আমি কোন জাতিম্মর পগ্ডিতের মুখে শ্রবণ করিয়াছি । তিনি মংস্ত- 

জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং সেই অবস্থা অনুভব করিয়াছিলেন । ৬-১৫ 

একজন অপরকে বলিতেছে। এ দেখ পুষ্পাস্তীর্ণ সরসীতীরস্থ বৃক্ষতলে যে সকল 

হরিণ উপবেশন করিয়া চারিদিকে উৎপলঃ কেতকী প্রভৃতি ফুল ছড়াইতেছে, 

₹মি এখন ভ্রমর-শোভা না দেখিয়া তোমার প্রিয়জনকে হরিণশোভা দেখাও । 

ই দেখুন, উন্নতহৃদঘ মযুর পাকশীসনের নিকট বারি প্রার্থনা করিতেছে, মহাত্মা 

পাকশাসনও তাহার প্রার্থনা পুরণ করিতেছেন এবং সেই উপলক্ষে সমগ্র পৃথিবীই 
জলপূর্ণ করি! দিতেছেন | এই ময়ূরসমূহ জলদের স্তন্তপায়ী শাবকের ন্যায় 

পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুলরণ করিতেছে ৷ মলিনের পুত্র মলিন হত্ব। জলধর মলিন; 

মযূরও মরকতমণির ন্যান শ্যামব্্ণ। এই নিমিত্ত ময়ুরকে তাহার পুক্র বলিয়া 

বোধ হইতেছে । কোন পথিক মুগ দেখি" দয়িতার নেত্র চিন্তা করত কাষ্ঠপুত্- 

লিকার ন্যার নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতেছে; অন্য কোন দিকেই 

তাহার দৃষ্টি নাই। জল লইতে হইলে নত হইতে হইবে, এই আশঙ্কায় 

মযূর জল গ্রহণ করিতেছে ন।, কিন্তু সর্পগণকে সবলে ধরিয়া ধরিয়া ভোজন 

করিতেছে। ইহা সর্পের দৌরাত্মা ক ময়ূরের দৌরাত্মাঃ হাহ! বলা যায় না। ১৬-২ 

এ দেখুনঃ ময়ূরের] নিজ নিজ পুচ্ছজাল বিস্তার করিয়া কেমন স্ুনদর নাচিয়া 

বেড়াইতেছে। এখানে সমুদ্রই শুরঙ্গ মালা সঞ্চালন করিয়া তীরস্থিত মুক্তাজাল উৎক্ষিপ্ত 

করত চঞ্চলপুচ্ছ ময়ূরগণকে নাচাইতেছে অর্থাৎ তরঙ্গমালা এবং তীরোতৎক্ষিণ্ত 

মুক্তাজাল দেখিয়। সেখানকার ময়ুরগণ পুচ্ছরূপ তরঙ্গ বিস্তার করত নাচিতেছে। 

ওহে চকিত চাতক! তুমি কি জন্য গ্রীম্মপীড়িত হইয়া অভিমানবশে শুদ্ধ 

কোটরে অবস্থান করিতেছ? উঠ, তৃণাস্কুরকল ভোজন কর . পন্থলে যাইয়া 

জল পান কর, কদলীবনে বিশ্রাম লাভ কর। অপর কেহ ময়ুূরকে লক্ষ্য করিয়া 

বলিতেছে, ওহে মুর ! এ যে আকাশে কৃষ্ণবর্ণ কি একটা উঠিতেছেঃ উচ্ঠাকে 

তুমি সমুদ্রবারিপুর্ণ জলধর মনে করিয় ভুল করিও না কিংবা উহাকে দাবান্সিদগ্ধ 

অরণ্য হইতে উত্িত ধুমপুঞ্ত মনে করিও না। যে মেঘ শরতে মমুরকে জল দান 

করিয়! তৃপ্তি দিয়াছিল। সেই মেঘ যে বর্ষাকালে সরোবর পূর্ণ করিতে সমর্থ নহে, 
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ইহা অসন্ভব। ক্ষুদ্র ব্যক্তিরাই এইরূপ করিয়া! থাক ২১-২৫ | ফল কথা, উদার- 
চরিত্র বারিপবরের হঠাৎ জলদানে কার্পণ) দেখিয়। ছুজ্জনর। পরিহাস করিলে 

সঙ্জন ব্যক্তি তাহাতে দুঃখিত হইয়া থাকেন । এইরূপ চিন্তা করত মধুর পিপাসার্ত 
হইয়াও সমস্ত রাক্রি যাপন করিতেছে । ময়ূর পূর্ববে মেঘের স্ষটিকস্থচ্ছ জল 
পান করিয়ীছেঃ তাই এখন তৃষ্ণায় কাতর হ্ইয়াও সে অন্ত জল পান করিতে 

সমুতস্থক হইতেছে ন। | সে নিরন্তর জলদকে ম্মরণ করিযীই জীবন ধারণ করে। 
ফলতঃ যাহার! গুণবানের নিকট প্রার্থ হয়, তাহাদের শ্রম বা কও সুখদায়ক 

হইয়া! থাকে । ভেরাজন্! এী দেখুন, কতকগুলি যুবতী সরোবর হইতে পদ্ম, 
উৎপল, কুমুদঃ মৃণ।ল, পদ্মপত্র ও শীতল জল লইয়া ভবনাভিমুখে যাইতেছে । তাহা 
দেখিয়। কোন পথিক জিজ্ঞাসা করিতেছেঃ কি জন্ত তোমরা ইহ1 লইয়া 
যাইতেছ? যুবতীর! উত্তর দিতেছে, ওহে পথিক ! কোন বিরহ্গীড়িত তরুণীর 

আমর] সহ্চরী; সখীর বিরহতাপ দূর করিবার জন্যই এই সকল আমরা লইয়। 

যাইতেছি। যুবতীদিগের এ কথ! শুনিয়া পথিকের মনেও তাহার প্রিয়ার কগ। 

উদয় হইল । পথিক ভাবিল,_এই আকাশ, এই ঘনশ্যামল বর্ষাকাল এবং এই 
অন্ধকারাচ্ছন্ন কানন-এই সকল দেখিয়া আমাদের বিলাসিনীগণেরও 

বিরহানল নিশ্চদুই উদ্দীপিত হইতেছে। এইরূপে তাহারাও সখীজনের 
পরিচর্যায় তাপ দূর করিতেছে, আর নিজ্ঞনে বসিয়া কতই ন৷ ক্রন্দন 
করিতেছে । হাষ, হায়! মধুকর পদ্মরূপ পাত্রে নলিনীর মধু পান করত 

যেন প্রমত্ত হইয়! ছুটিয়া আপিতেছে। স্সিপ্ধ বায়ু তীরাবস্থিত বৃক্ষশ্রেণীর 

পল্লবদলের নৃ'ত্যর সহিত মুছ মু শব করিতে করিতে আমাদিগের অভিমুখে 

প্রবাহিত হইতেছে এবং মুদ্ গম্ভীর সা সী শব্দ করত স্বীয় শৈত্য, মান্য এবং 

গন্ধগুণ কীর্তন করত চলিয়াছে | ২৭-৩২ 

অষ্টাদশাধিক-শ ততম সর্গ সমাপ্ত । 

উনবিশংত্যধিক-শততম সর্গ | 

সহচরগণ বলিলঃ_দেব ! এ দেখুন, পথিক বহুদিন পরে শ্পিয়ুতমাকে 

পাইয়া তাহার কাছে নিজ বিরহ্সময়ের অবস্থা বর্ণন করিতেছে । পথিক 

বলিতেছে,_প্রিয়ে! তোমার নিকট হইতে যখন আমি দূরে ছিলাম, তখন এক 

বিচিত্র ব্যাপার ঘটিয়াছিলঃ আজ তাহা আমি তোমার নিকট প্রকাশ 
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করিতেছি ! আমি এক দিন মনে করিলাম,_তোমার নিকট দূত পাঠাই, কিন্ত 

কাহাকে পাঠাইব ? সেই চিন্তায় আমি ব্যাকুল হইলাম 7 ভাখিলামঃ_-এই বিরহ্- 

মর প্রলযবকালের ন্ায়; এ সময় প্রিয়ার নিকট আমার সংবাদ লইয়।৷ গমন 

করিবে এমন ব্যক্তি কে আছে! বাস্তবিক পরের ছুঃখ দূর করিবার জন্য 

সরলভাবে যিনি চেষ্টা করেন, সংসারে এরূপ ব্যক্তি একান্তই ছুলভি। এই 

তে। দেখিতেছি, এই শৈলশৃঙ্গে অশ্বের হ্যায় বেগশ!লী পরোপকারব্রত পধোদ 

বিছ্যদ্বনি তার সহিত আলিঙ্গিত হইয়া অবস্থান করিতেছে । ১-৪ 

বলি ভাই আকাশবিহারী পোদ! তুমি নিজোচিত গু৭যুক্ত ইন্ধন গ্রহণ 
করিধ। মামার প্রিধার পার্খে ষা”্ঃ গিব। নিজ ধারাসিক্ত মন্দ সমীরণ দ্বারা আমার 

প্রয়াকে আশ্বাসিত কর, মুহূর্তের জন্য দয়া কর, আর ধীররবে সংবাদ দিয়া 

আইস । যদি ধীর রব ত্যাগ করিয়া সেখানে গিয়া কঠোর রব কর, তাহা হইলে 

মামার সেই নবমৃণাল-কোমল-দেহ। তন্বী প্রিয়া সে রব সহ্া করিতে সমর্থ হইবে 

ন।। আহ|। প্রিয়া আমার বিরইব্যাকুল হইম্বা নিরন্তর বাম্পাকুল- 

নননে সমামীন। । ওহে বারিধর | আমি চিত্তরূপ তুলিক। দ্বার। জদয়াকাশে 

সেই সুন্দরীর মুদ্তি আকিয়া৷ আলিঙ্গন করিয়াছিলাম; কিন্তু বুঝিতে পারিতেছি 
না, আমার সেই প্রিষ। এখন সে স্থান হইতে কোথায় পলাইয়া গেল। আয় 

প্রিয়ে! মেঘকে এই বলিতে লাগলাম, আর তোমার ভাবনায় আমার চিত্ত 

মস্থির হইব। উঠিল। আমার মনের বিস্তি অন্তরে লয় পাইল) তাহাতে 

আমার পূর্বাপর সকল স্বৃতিই নষ্ট হইয়া! গেল কাষ্টকুড্যবৎ আমার শরীর ০ 

পময় নিম্পন্দ হইল । হাঁধঃ হায় দুঃসহ বিরহ্ন্ত্রণায় কত ছুঃখ ! এ জগতে সে 

দুঃখ কেহই সহ্থ করিতে পারে ন।। প্রিয়ে! আমি সেই অবস্থায় পড়িয় 

'গলাম ; আমাকে দেখিয়া অনেক পথিক একত্র হইল। কোন পথিকবধু বক্ষে 
করাথাত করিঘ! আমার ছুঃখে কতই রোদন করিতে লাগিলঃ বলিল-হায়ঃ কি 

কষ্ট! পথিক বুঝি মরিম্ব। গেল! দেই পথিকসমুহের মধ্য হইতে কেহ কেহ 

আাবার মেঘকেও তিরস্কার করিতে লাগিল । ৫-৮ 

তাহার পর সমবেত পথিকগণ আমার মৃত্যু স্থির করিয়া কাদিতে কাঁদিতে 

গন্ধ, পুষ্প ও মাল! প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে লাগিল। পরে কাষ্ঠও সংগৃহীত 

ঠইল ; আমার দেহ দাহ করিবার জন্য তাহার ভীষণ শ্মশানে লইয়া গেল। সেই 

কডরমৃষ্তি শ্মশান তখন প্রজ্জলিত চিতাগ্রির চটপট ধ্বনিতে শব্ধায়মান হইতেছিল। 

অধ্ধি কমলনয়নে! সেই সময কতকগুলি পথিক কাঁদিতে কাদিতে আমায় চিতায় 

শুয়াইয়] দিল। তাহার পর তাহারা চিতায় অগ্নি দিল। যখন অগ্রিসদৃশ স্বর্ণের 

কণামা্র দৃষ্টিগোচর হইল তখন উষ্ণ কৃষ্ণ ধূষসমূহ আমার কণ্ঠ ও নাসারঙ্ধে 
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প্রবেশ করিল; কিন্ত আমি তোমার মৃত্তিতুল্য অমৃত দ্বারাই আচ্ছাদিত ছিলাম, 
সেই জন্ত সে ধুমপুঞ্জ মামাকে কোনই কষ্ট দিতে পারে নাই । ৯-১৪। শুধু ধৃম 
কেন, তোমার মৃত্তিরূপিণী কামনদীতে নান করায় সেই মর্শচ্ছেদী দারুণ অগ্নি- 
রাশিও আমার ক্রেশ জন্মাইতে সমর্থ হয় নাই। আমার সেই মুচ্ছাবস্থায় 
তোমার সহিত বহুক্ষণ আমি এক অনির্বচনীয় আনন্দান্ুভব করিতেছিলাম। 

আমাপ তখনকার সেই স্থখের তুলনায় বিশাল রাজ্যের আধিপত্যস্থথও হুঃখ 

বলিয়া গণ্য হইতে পারে । শ্রিরতমে ! সেই সময় তোমার যে সেই হান্তপুণ 
মধুর বাক্য, সেই বিলোল কটাক্গ, সেই নখক্ষতাদি চেষ্টা ও সেই নুরতকালীন 
যে মধুর শব্দ অনুভব করিয়াছিলাম? তাহা মনে করিলে এখনও আমার হাদয় 

অমৃতরসাহলাদে মগ্র হইয়া যায়। যাহ! হউক, পরে তোমার সহিত মিলন-জনিত 

সরত-সুখ-রসাধনে অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিলাম। তাই শ্রমগীড়িত হইস। 

শরতের সিগ্ধ স্বচ্ছ চন্ত্রবিধনদূশ কোমল শষ্যায় শয়ন করিয়াছিলাম । ইতিমাধে। 

চন্দন-কর্দম-শীতল স্ুধাকর হইতে সমুৎপন্ন বজতুল্য একান্ত অসস্তাব্য চিতাগ্রি- 
আমি আমার শধ্যায় দেখিতে পাইলাম ; দৃষ্ট হইল-ক্গীরসমুদ্রের বাড়বাগ্সির 
ন্তায় উহ। অত্যন্ত ভঘ্ঙ্কর ৷ ১৫-১৬ 

রাজ-নহচরগণ এই সময় তাহাকে সপ্ধোধন করিয়া আবার বলিতে লাগিল, 

“হ রাজন্! দয়িতের এই কথা শুনিয়! সেই মুগ্বস্্ী হাহাকার করিয়া কাদিঘ। 

উঠিল; সে প্রগাঢ় মুদ্ছায় অভিভূত হইল। সই সুন্দরীকে সেই অবস্থা 
'দখিয়া তাহার পতি তখন শীতল পদ্সপত্রব্যজনে তাহাকে আশ্বামিত করিল 

এবং তাহার কঠদেশ ধারণ পূর্বক এই মন্দরগিরিতে বাস করিতে লাগিল: 
তখন আবার সেই প্রিৎতমান্ুরক্ত পুরুষ স্ত্রীর চিবুক ধরিয়। যে সকল কথা 

বলিয়াছিলঃ তাহার সেই শেষ অংশ শুন্ুন। সে বলিয়াছিল+_অি প্রিয়তমে ! 

আমি কিছু কাতর হইত্রা যেমন “হা অগ্নি” মাত্র এই কথা উচ্চারণ করিলাম, 

অমনি সেই সমবেত পথিকগণ আনন্দিত হইয়া আমার সেই চিতাগ্রি 

নিবাইয়। দ্রিল। আমি পুনর্জীবন লাভ করত আনন্দিত হইলাম । পথিকগণ 
আমাকে চিতা হইতে তুলিল। তাহারা আমার দেহে তরুম্জরী দিয় 

গাঢ় আলিঙ্গন করিল এবং সকলেই সানন্দে হান্তঃ নৃত্য ও উল্লম্ষন করত মেই 

স্থান পূর্ণ করিয়া তুলিল | ১৭-২১। তাহার পর আমি সেই শ্শানের দিকে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলামঃ দেখিলামঃ_সেই শ্মশান সংহারকর্তী রুদ্রদেহবং 
বিষ-বিনায়কগণের অভিমত এবং ভীম ভুজগঃ শব ও চন্দ্রতুল্য শুভ্র অস্থিতে 

পরিপুর্ণ। দেখানে প্রবলতর কঠোর বামু প্রবাহিত হইতেছিল। এঁবায়ু 

ভশ্মসমূহ ছড়াইয়। দিয়া পার্খস্থ কাননসমূহের হরিৎকাস্তি হরণ করিয়াছে; 



নির্বাণ-প্রকরণ ৪৩৩. 

উহ্থার প্রবাহে অস্থিগন্ধ সকল পর্বতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; উহা পাংশুমিশ্রিত 
নীহাররাশি চতুর্দিকে নিক্ষিপ্ত করিতেছে । এ বায়ু সকলের কেশসমূহ বিধূনন 
করিয়া আকাশকোষস্থ শরাকার ধরিয়াছে এবং রুতদ্রদেবের ভূষণযোগ্য 
অস্থিপুঞ্জের আঘাতে ঘোর শব উথাপন করিতেছে । সেই শ্মশানভূমির 
জলন্ত চিতা হইতে ধুমরাঁশি প্রবাহরূপে বাহির হওয়ায় স্ফুলিঙ্গময় পবন দ্বারা 
বৃক্ষনিচয়েয় পত্রসমূহ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে ; সেই ভীষণ স্থান অগ্নি, বায়ু- ও যমের 
বিহারতবন হইয়া উঠিয়াছে। এ স্থান প্রমত্ত শৃগাল, কাক প্রভৃতির কর্কশ 
শব্দে ভীষণ হইয়াছে ; অর্দদগ্ধ অস্থিমালায় ভরিয়া গিয়াছে এবং প্র স্থান হইতে 
বিকট ছুর্ন্ধ বাহির হইতেছে । এ শ্শানে দাহ করিবার নিমিত্ত যে সকল 

শব আনীত হইয়াছে, তাহাদের ভূতপূর্ব আত্মীয়গণের ক্রনদনে দিগদিগস্ত 
প্রতিধ্বনিত হইতেছে । প্রস্থানে পক্ষিকুল শবদেহের অন্ত্র-তন্ত্র টানিয়া বাহির 
করিতেছে ; তাহাতে উহ! ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। এ শ্বশানের কোন স্থান 
চিতাগ্রিশিখায় সুস্পষ্ট দেখ! যাইতেছে ; কোথাও মহাঁকেশসমুছ মহামেখের ন্যায় 

দৃষ্টিগোচর হইতেছে এবং কোন স্থান রাত্রিকালীন অস্তগিরির শ্ায় দৃষ্টিপথে 
পড়িতেছে ; আমি তখন সেই শ্াশানকে এইপ্রকার ভয়াবহ দেখিয়ীছিলাম ।২২-২৭ 

উনবিংশত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত 

বিংশত্যধিক-শততম সর্গ 
সহচরগণ বলিতে লাগিল।_-এঁ দেখুন, দেব! সেই প্রণগ়িয্গল এইপ্রকার 

আলাপ-আলোচনার পর উৎকৃষ্ট মদিরাপানে প্রবৃত হইল । এ দেখুন, এ 

স্থানে পুষ্পপরাগমগ্ডিত বিবিধ সমীরণ কদলী ও কন্দলী প্রসৃতির স্বচ্ছ পুষ্পসকল 
বিকসিত করিয়। প্রবাহিত হইতেছে । এ সমীরণ কান্তক্ষিপ্ত ললনাকুলের 
খিলাসক হ্ইয্বা নানারপ আহ্লাদজনকভাবে চলিতেছে, আর ঘর্মবিন্দুসমৃহ 

শাষণ করিতেছে । এ দেখুন, লবণসমুদ্রের বায়ু কুলাচলসমূহের গুহাগৃহে 

প্রবেশ করিয়া মহাবলবান সিংহের ঠায় মেরুশিখরাভিমুখে ছুটিয়া 

চলিয়াছে। ১-৪। শ্রী দেখুন, জলকল্পলোছুত যে সকল বাষু তমাল ও তালবৃন্গ- 
সমূহে বালকের ন্যায় ছুলিয়৷ দুলিযা পরে বৃক্ষশীর্ষ অবলম্বন করিয়াছিলঃ সেই বায়ু 
এখন পুষ্পধূলিধৃসরিত হইয়া, মন্দ মনদভাবে প্রবাহিত হইয়া! উগ্ভানমধ্যে রাজার 

গাষ বিহার করিতেছে । এই যে ৰংশবন-পরিশ্রান্ত শ্রান্ত বনপবন, এ ষেন 

৫৫ 



৪) বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ ণ 

হস্তিনানগরের নারীকুলের নিকট শিক্ষা পাইয়াই গান গাহিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে । 
কর্িকার-বৃক্ষসমূহ বামুকে তিরস্কার করিয়াছিল ; এই জন্য বোধ হয় ভ্রমরসমূহ 

দুর হইতে তাহাদিগকে বর্জন করিয়াছে। এই তালবৃক্ষ অতুযচ্চ স্তস্তের স্টায় 
অবস্থান করিতেছে, সেই জন্তা যাচকগণকে ফলপল্লবদাোনে অসমর্থ 

হইয়াছে । ৫-৯ । রাজন্ ! গুণহীন জড়াত্ম বস্তনিচয়ের রাগ শুধু শোভারই জন্য । 

উদ্দাহরণ দেখুন, কিংশ্তক বৃক্ষ মাত্র রাগবশেই বাজবৎ প্রতিভাত হইতেছে, 

 বৃক্ষকুষ্ইমসমূহ আগুচ্ছ কণিকারময় হইলেও দর্শকগণের বিকারের হেতু 
হইয়াছে । এ সকল পুণ্পের কিছুমাত্র গন্ধ নাই ; স্তরাং গুণহীন জীববৎ ইহ। 
দ্বারা প্রয়োজনসিদ্ধি কিছুই হইবার নহে। এই তো অসিত তমালবৃক্ষরাজি 
বর্তমান । ইহাদের বিলোল মঞ্জরীসমূহ তড়িদাকারে শোভা পাইতেছে ; 

তাই চাতককুলের অকারণ মেঘতভ্রম উৎপাদন করিতেছে । এই তো! উন্নত 

বংশনমূহ পত্রভূষিত ও ছুূর্ভে্ শ্রেণীবদ্ধভাবে রহিয়াছে ; উহার! নিজ কান্তিচ্ছটার 

শৈল-নিকর লমাৃত করিয়া গুণধুক্ত মহাবংশের হ্যায় অবস্তিত আছে। এ 

মেঘমাল| ন্বর্ণসানুরূপ আসনে সমাসীন হইয়া পীতবাঁসা খিষুর ন্যায় 

বিছ্যদাচ্ছাদিত অন্বর ধারণ করিয়াছে । যাহাতে প্রবেশ-নির্থম-ব্যাকুল 
বিহঙ্গগণের ন্যায় ভ্রমররূপ শরসমুহ উপবেশন করিতেছে, সেই কিংশুক যোদ্ধার 

ম্যায় রক্তাক্তকলেবর হইয়া অবস্থান করিতেছে । ১০-১৫ 

প্রমন্ত কাঁমী গন্ধব্ব মন্দারমঞ্জরীর জোতিতে অকণিত মহেন্দ্রপর্বতের শিখরে 

প্রস্থপ্ত রহিঘাছে। এ দেখুন, মহারাজ ! এ পথিক বিদ্ভাধরগণ কল্পরক্ষের ছায়াস 
বিশ্রাম করিয়। বাঁণ| প্রভৃতি বাগ্ভসহযোগে মধুর স্বরে গান গাহিতেছে । এ দেখুন 

কল্পবৃক্ষের মরণোয প্রতি পল্পবে পল্লবে বিশ্রান্ত স্থরস্্ন্দরীগণ গীত ওহাশ্ত করিতেছে. 

এ রমণীয় মন্দরপর্বতে সেই মন্দপাল-নামক উদার খষি বাস করেন: এ 

খষিরই সেই প্রখ্যাতনাযী পক্ষিণী পত্বী হইয়াছিল । এ দেখুনঃ দেব ! খাষিকুলের 
আশ্রমসমূহ ; উহ| সর্ব-ঝতুতে কলপুষ্পদায়ক ও নানাবিধ বৃক্ষনিচষশালী | 

এ সকল আশ্রমে সিংহ, হৃম্তী, নকুল ও সর্প প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী জীবগণ 

স্বাভাবিক দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর সপ্রণযে বসবাস করিতেছে । এ 

দেখুনঃ সমুদ্রতীরে কত প্রবালতরুশোভিত লতা আছে; উহাদের পল্লবস্থিত 
জঙাবিন্দুসমূহে নূর্যযদেব প্রতিবিদ্বিত হইতেছেন ; তাহাতে ত সকল লতা 
অত্যন্ত সুশোভিত হইয়াছে । তরুণীগণ ষেরূপ বিলাসীদিগের বক্ষঃস্থলে 

সবিলাসে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেইরূপ মণি-মাণিকানিচয়ের আকরে তরঙ্গসমূহ 
আবর্তমালায় পরস্পর বিহার করিতেছে | ১৬-২২ 

হে মহারাজ! এ শুনুন, নাগলোকস্থিত রমনীবৃন্দের ধাতায়াতে তাহাদের 
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যে স্বীয় ভূষণবঙ্কার উঠিতেছেঃ তাহা সুম্পষ্টভাবেই শুনা যাইতেছে । এই 
দকল স্থান গঙ্গগণ্-চ্যুত মদোন্সত্ত ভ্রমরীদিগের বঙ্কারে পরিপূর্ণ; স্থৃতরাং 

ইহ| এীরাবতের স্নানভূমি বলিয়া বুঝা যাইতেছে । এই কাননরূপিণী রমণী 

অতান্ত প্রশংসার্থ ঃ এখানকার পরিমলগন্ধই ইহার নিশ্বাস, ছায়াই শীতলদেহ 
ও ৰিকপিত পু্পই নয়ন ; এই রমণী নানাবিধ পুম্পসজ্জায় শোভিত, উহার 
বণবিন্তাস বজ্ত্রসমৃহ নিঝ্র বিমল হীস্ততুল্য এবং বিকীর্ণ কুস্ুমকলাপ 
আন্তরণনদৃশ । ২৩-২৭ | প্রশস্তহদয় মানবের নন্দনবনে যেমন আনন্দলাত 

করিয়া থাকে, স্তব্ধ শুদ্ধ বনভূমিতেও তাহাদের সেইরূপই আনন্দ হয়। খষি 

দিগের বিষষ়বিমুখ চি? ও বিষয়াখিগণের অনুরক্ত চিত্ত, এই দ্বিবিধ চিত্ত হরণ 
করিবার শক্তি এই রমণী বনভূমিরই আছে । সমুদ্রতীরস্থিত যে সকল পর্বতের 
বপ্রসমূই জল দ্বার। ধৌত হইয়াছে তাহাদের পাদপব্বতসমৃঙ নুপুরের ন্যায় 

রএপাজি-শোভিত হইয়া শব্ধায়মান হইয়াছে; ষে সকল পুন্নাগ-নগবিশ্রান্ত 

স্বণ্চুড় পক্ষিগণের কান্তি কান্ত স্বর্ণের হ্টায় দেদীপ্যমান, এ দেখুনঃ তাহারা 

নভোমগুলে দেবগণের ন্তায় শোভ। পাইতেছে। আরও দেখুন, ভ্রমর ও 
মেঘরূপ ধূম ও প্রস্ফুটিত চম্পকবনময় পর্বত প্রজ্লিত পদার্থের ন্যায় বাধুভরে 
কাপিতেছে। কোকিল কোকিলাকে আলিঙ্গন করত গীতালাপ করাইতেছে । 

ধী দেখুন, লবণসমুদ্ধের তটভূমিসমূহ উপায়নপাণি রাজকুলের কলকল- 
ধ্বনিতে মুখরিত হইয়াছে । ২৮-:৪ 

হে মহারাজ! লবণসমুদ্রের পুর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক্ হইতে যে 
সকল রাজা যুদ্ধের জন্য সমাগত হইয়াছেন, আপনি তাহাদিগকে জয় 
করিয়া নিজের বশীভূত করিয়া লউন। সকল দিকের সকল স্থান রক্ষার জন্থ 

আপনি ক্ষমা সহকারে অস্ত্র ধারণ করুন এবং চির-তুলনাহীন বীধ্ধ্য প্রকাশ করত 

শান্তির সহিত সকলের শাসনসংরক্ষণ বিধান করুন । ৩৫ 

বিংশত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত 

একবিংশত্যধিক-শততম সর্গ 

বশিষ্ঠ বলিলেন,_হে রাম! তাহার পর সেই বিপশ্চিৎচতুষ্টয় সমুদ্রতীরে 
উপবিষ্ট হইলেন এবং তখন হইতে সেই স্থানেই যথাক্রমে নিজ নিজ বাসগৃহ 
প্রস্তুত করিয়৷ অবস্থান করিতে লাগিলেন । তাহার পর তাহাদের অপ্রতিহত 

প্রতাপ বিঘোষিত করিবার নিমিত্তই যেন হ্থর্য্যদেব লমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিয়। 
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পাতালতলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই সময় শ্ামকান্তি রজনীর বিস্তার 

হুইল। তাহা দেখিয়! তাহার]! দিবসব্যাপার সম্পন্ন করিয়া নিজ নিজ শয্যায় 
শয়ন করিলেন । ১-৪ | তাহার নদী-আোতোবৎ সমুদ্র পর্যযত্ত আগমন 
করিয়াছিলেন; এখন বিশ্মিতভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন) আহা ! দ্েব- 

দেব অগ্রিদেবের কি অপুর্ব প্রভাব ! আমরা তাহারই অনুগ্রহে এবং আমাদের 

উৎকৃষ্ট বাহকগণের সহায়তায় আজ এতদুর পর্যান্ত আসিতে পারিয়াছি, এই 
সুন্দর দৃশ্ঠ কতদুর পর্য্স্ত বিস্তীর্ণ! এ দিকে অনন্ত সমুদ্র, তার পর দ্বীপসমূহ 
এবং তাহার পর সর্ধসমুদ্রের অধিপতি আর এক মহাসমুদ্র বি্তমান | ৫- | 
আবার এই দিকে দ্বীপ; তাহার পর সমুদ্র ; এই সমুদ্রই কি শেষসীমায় অবস্থিও 
কিম্বা! তাহারও পরে আবার ঘ্বীপ রহিয়াছে? এইরূপ মায়ার পরিমাণফল কত্ত 

এবং কিরূপ, তাহ বলিয়া শেষ করা যায় না। সুতরাং আমরা হুতাশনদেবের 

নিকট প্রার্থনা করি, তাহার কৃপায় অনায়াসে আমর দিজ্মগুলের সীমাভাগ 

দেখিতে সমর্থ হইব । এইরূপ চিন্ত। করিয়া তাহারা সকলেই একষোগে যথাযথ 

স্থানে উপবেশন করিষ। সমস্বরে তগবান্ অগ্নিদেবের উপাসন। করিতে লাগিলেন । 
পরে তাহাদের প্রতি চিরপ্রসন্ন মৃদ্তিমান্ অগ্রিদেব তাহাদের নিকট আবিভূতি 
হুইয়। বলিলেন),-বৎসগণ ! তোমর। হইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর । ৮-১১ 

বিপশ্চিদ্রগণ বলিলেন” __হে দেবশ্রেষ্ট ! আমর] এই স্থুলদেহেরঃ মন্ত্রদেছের এবং 

মনের অগম্য পঞ্চভুতাত্মক দৃষ্তের শেষসীমায় যাহাতে যাইতে পারি, এবং 

যাহাতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শ্রুতিযোগ্য বিষয়সমূহ দেখিতে পারি আমাদিগকে 

সেইরূপ শ্রেষ্ঠ বরই প্রদান করুন । আরও যে সকল পথ ষোগিজনগম্য ও যাহা 

মনোমাত্রের দৃশ্ত, আমরা আমাদের এই স্তুলদেছেই যাহাতে সেই সকল স্থানে 

যাইতে পারি, এবং যোগলভ) পথে গমনসময়ে মৃত্যু যাহাতে আমাদিগকে 
অধিকার করিতে না পারে, আপনি সেই বর প্রদান করুন | ১২-১৫ 

বশিষ্ঠ কহিলেন।-বিপম্চিত-চতুষ্টয় এইরূপ প্রার্থনা জানাইলে। অগ্রিদেব 
বলিলেন॥__তথাস্ত । তাহার পর তিনি সমুদ্রগমনের নিমিত্ত সেই স্থান হইতে 
প্রস্থান করিলেন । অগ্নি অন্তর্ধান করিলে পর রাত্রি সমাগত হুইল । কিছু- 

কাল পরে সেই রাত্রিও অতিক্রান্ত হইল। পরে দেব. দিনকর পূর্ব্বাকাশে 

সমুদিত হইলেন । তখন সেই বিপশ্চিৎ-চতুষ্টয়েরও সমুদ্র পার হইবার ইচ্ছ। দেখ। 
দিল। ১৬-১৭ 

একবিংশত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত 
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বশিষ্ঠ বলিলেন।_হে রাম! বিপশ্চিৎচতুষ্টয় প্রাতঃকালে পৃথিবীর 

যথাশাস্ত্র সমস্ত শাসনব্যবস্থা স্থির করিয়া ফেলিলেন। মন্ত্রিগণ গ্লীতি প্রযুক্ত 

তাহাদিগকে যাইতে নিষেধ করিলেও তাহার] তাহাদের নিজ নিজ সঙ্কল্প হইতে 

বিচ্যুত হইলেন না । রাজ-পরিবারগণ সকলেই শোকাশ্রমুখে রোদন করিতে 
ণাগিলেন। বিপশ্চিৎ-চতুষ্টযু তাহাদিগকে সান্তনা দিয়া নির্মমভাবে মাৎসর্য্য, 

অভিমানঃ লোভ, ইচ্ছা দ্বেধ প্রভৃতি ত্যাগ করিলেন ; মুখে বলিলেন,_-আমরা 

দিগন্ত দেখিয়া সমুদ্রপার দর্শন করিয়া আবার প্রত্যাবর্তন করিব । এই কথ। 
বলিতে বলিতে তাহার মন্ত্রশক্তি দ্বারা সকলেই উত্তম দেহ প্রাপ্ত হইলেন এবং 

হাটিয়াই সযুদ্রে প্রবেশ করিলেন । বিপশ্চিংগণের প্রত্যেকের সহিত এক এক 
জন ভৃত্য চলিল ; তাহারাও প্রত্যেক দিকে সমুদ্রে প্রবেশ করিল । ১-৪ 

বিপশ্চিৎগণ সাগরজলে তরঙ্গের উপর পাদবিন্তাম করিয়া এক এক জন 

বিমুক্তদেহে যাইতে লাগিলেন । সমুদ্রতীরে তাহাদের যে সকল ভৃত্য ছিল, তাহার! 
তখনও তাহাদিগকে দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার] শারদ মেঘবং 

অদৃখ্য হইয়| গেলেন। হস্তিচালকের প্রেরণায় হস্তিগণ যেরূপ দ্রুত গমন 
করিয়া থাকে, সেইরূপ ত্াহারাও তখন সমুদ্রে পাদ-চালন পূর্বক সেই পথে 
গমন করিতে লাগিলেন । সেই সময় আরোহণ ও অবরোহণক্রমে পর্বতসদৃশ 

তরঙ্গমালার শোভা! হরণ করিয়া তাহারা ভগবন্মপ্তির ন্যায় শোভা পাইতে 
শাগিলেন। এ সকল অস্ত্রধারী বিপশ্চিৎ কখনও কোন স্থানে সমুদ্রে প্রমত্ 
মকরগ্রন্ত হইয়াও মন্ত্রবলে আবার দেহ লাভ করিয়াছিলেন । তাহারা জল- 
কল্লোলে বিশ্রান্ত ও বায়ু দ্বারা বিচালিত হইয়াও মুহূর্তমধ্যে শত শত যোজন দূরে 
যাইতে লাগিলেন | ৫-১১। সমুদ্রের জলকল্পোল যেন গজরাজ, তাহার! সেইপ্রকার 
হস্তীতে আরোহণ পূর্বক রাজ-হস্তিসমৃহের পৃষ্ঠারো হণশ্রী ধারণ করিলেন । তাহার 
তটাহত উর্ষিমালার স্যায় নিজ ধৈর্য্য পরিত্যাগ করেন নাই। মহাসমুদ্রের মহা- 
তরঙ্গস্থিত মুক্তামাণিক্যশ্রেণীতে তাহাদের মৃত্তিসমূহ প্রতিবিদ্বিত হ্ইয়াছিল। 
তাহারা একাকী হইলেও পুরুষকারপরম্পরাবৃত বলিয়া উপলব্ধ হুইতে 

লাগিলেন । ১২-১৫ 

তাহারা শ্বেতবর্ণ হিতীরপিগ-সমূহের মধ্যে আরোহণ করত শুত্রপন্মগত 

রাজহংসদিগের স্ায় শোভান্িত হইলেন। ভীষণ বেলাবন-ৰিজস্তিত সমুদ্রের 

গভীর উচ্ছণস উত্িত হইতে লাগিল, তাহাতে সেই পর্বতসদৃশ বিপশ্চিৎ-চতুষ্ট় 

কিছুমাত্র ভীত ব। বিচলিত হইলেন না । গগনচুম্বী সন পর্বতসমূছের পতন ও 
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ডত্পতুন জন্ট তাহারা কখন পাতালে এবং কখন ব| স্ুর্যযমগ্ুলে প্রবেশ করিতে 

লাগিলেন ; বারিপ্রবাছের পতনরূপ পটাবৃত হইক্»। তাহার। মেঘৰিতা ন-বেষ্টিতবং 
দৃষ্ট হইতে লাগিলেন । জলমর তরঙ্গশ্রেণীর শ্বেতব্ণ জলবিন্দু দ্বারা তাহাদের 
দেহচ্ছবি পুষ্পভূষিতবৎ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। কুলীর-কর্কট-কুস্তীরা দি- 
পরিপূর্ণ আবর্তমধ্যে চতুদ্দিকে বিভ্রান্ত মকরসমূছ তাহাদের সহচরের স্থান 
অধিকার করিল। এইরূপে তাহারা সমুদ্রের উপর দিয়া যাইতে 
লাগিলেন | ১৬-২০ 

1 

ত্বাবিংশত্যধিকশখততম সর্গ সমাপ্ত । 

ত্রয়োবিংগতাধিক-শততম সর্গ 
বশিষ্ঠ বলিলেন,_হে রাম! সেই সমুদ্রগামী বিপশ্চিদ্গণ এইপ্রকারে 

দৃশ্তরূপিণী অবিদ্ভার নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলেন । তাহারা সমুদ্র হইতে দ্বীপ এবং দ্বীপ 

হইতে সমুদ্র অতিক্রম করিতে লাগিলেন। ষে বিপশ্চিৎ পশ্চিমদিক্সীম। 
পরিদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাকে কোন এক অতি বেগবান্ মৎস্ত সহসা 
উদরস্থ করিল। এ মত্ত বিষুমীন-বংশোত্তব | খী বিপশ্চিৎ ক্ষীরোদসমুদ্রমধো 
গমন করিলেই মীনগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন ; কিন্ত মীন তাহাকে জীর্ণ করিতে 

সমর্থ হইল না। এই নিমিত্ত এ মত্ত ক্ষীরপমুদ্র ত্যাগ করিষ! দুরদিগন্তে প্রস্থান 
করিল। ১-৪। দ্বিতীয় বিপশ্চিৎ ইক্ষুরপ-সমুদ্রস্থিত ষক্ষনগরে গমন করিলে 
সেখানকার বশীকরণচতুরা কোন এক যক্ষিণীর বশীভূত হইয়া তিনি কামুক 
হইয়া! পড়েন । ৫। তৃতাধ বিপশ্চিৎ পূর্বদিক-গমনে প্রবৃত্ত হ্ইয়াছিলেন ৷ যে সময় 

তিনি গল্জার সহত্র মুখের বিভেদ দর্শন করেন, সেই সময় কোন এক মকর 
তাহাকে গ্রাম করিবার জন্য আপিয়াছিল; কিন্তু তৃতীয় বিপশ্চিৎ নিজ উদ্ধার- 
সাধনের নিমিত্ত তাহাকে গঙ্গায় আনয়ন করেন এবং সেখানে তাহাকে বিদীর্ণ 
করিয়া ফেলেন। তাহার পর তিনি সেই মকরকে গঙ্গার পথে আনয়ন করিয়। 
কান্ঠকুজ নগরে নিক্ষেপ করেন । ৬। চতুর্থ বিপশ্চিৎ উত্তরকুরুদেশে গমন করত 
তথায় ঈশ্বরীর সহিত ক্রীড়ানিরত ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া অণিমাদি পরশ্ব্য 
লাভ করায় মৃত্যুভয়শূন্ত হইয়াছিলেন। স্থতরাং সেই বিপশ্চিৎ মকরাদির গ্রাসে 

পতিত হইয়া আবার নিগ্রদেহ লাভ করিতে লাগিলেন এবং বু দ্বীপাস্তরস্থিত 
কূলাকুলসকল অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন । স্বর্ণচড় গরুড় পক্ষী সেই পশ্চিম 
বিপশ্চিৎকে পৃষ্ঠে করিয়] কুশদ্ীপে লইয়া ষায়। ৭-৯ 
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ূর্ব-বিপশ্চিৎ ক্রৌঞ্চতবীপের কোন বনের ভিতর রাক্ষসের কবলে পতিত 

হন? কিন্তু তাহার হৃদয়ান্ত্র বিদীর্ণ করিয়া আবার তিনি সেই স্থান হইতে বহির্গীত 

₹ইযাছিলেন ৷ দক্ষিণ-বিপশ্চিৎ শীকত্বীপে দক্ষের শাপে ষক্ষ হইয়া শতবর্ষের পর 

মুক্তি লাভ করেন । উত্তর-বিপশ্চিৎ ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু নদী অতিক্রম করিয়া মহাসমুদ্র- 

মধ্যন্ত স্বর্ণভূমিতে কোন সিদ্ধের অভিশাপে শিলামৃণ্তি প্রাপ্ত হন। তাহার পর 
শত বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে অগ্নির প্রসাদে সেই সিদ্ধশীপ হইতে মুক্ত হইয়া অত্যস্ত 

শানন্দ লাভ কবেন। পূর্ব-বিপশ্চিৎ আট বৎসর পর্যান্ত নালিকের-নিবাসী- 

দিগের উপর স্বীয আধিপত্য বিস্তার করেন! তাহার গর কালক্রমে তিনি 

পূর্বস্মতি প্রাপ্ত হইযাছিলেন ৷ ১-১৪ 

তিনি মেরুর উত্তরদিকৃস্তিত কল্পবৃক্ষারণ্যে অগ্দরাগণের সহিত দশ 

বংসরকাল বাস করেন । পশ্চিম-বিপশ্চিৎ পক্ষিসমূহের বশীকরণ বিষয়ে তত্বাভিজ্ঞ 

ছিলেন। তিনি এক পক্ষিণীর সহিত পক্ষিকুলায়ে দশ বর্ষকাঁল বাস করেন । 

তাহার পর মন্রী-নায়ী কোন কিন্নরী মন্দরপর্বতের মুছুলতাময় গৃহে এক 

দিন সেই পশ্চিম-বিপশ্চিৎকে ভজনা করে । আর সেই পুর্ব-বিপশ্চিৎ 
নারিকেলবন হইন্ে ক্ষীরান্ধির বেলাভূমিতে গমন করিষা অগ্মরাগ'ণর সহিত 
কামাকুল হইয়। বিহার করিতে থাঁকেন । ১৫-১৮ 

ব্রযোবিংশত্যধিক-শততম সর্গ সমাণ্ড। 

চতুর্বিবংশত/ধিক-শততম সর্গ 
শ্রীরাম বপিলেন,হে মুনে ! পরস্পর একই দেহ এবং একই আবত্মৰিশিষ্ট 

সেই বিপশ্চিদ্গণ কি নিমিত্ত নানারূপ ইচ্ছা-সম্পন্ন হইয়াছিলেন ? ফলতঃ ভরীব 
এক হইলেও নান! প্রকার ইচ্ছা হইল কি প্রকার? ১ 

বশিষ্ঠ কহিলেন, _হে রাঘব ' সদ্বিৎরূপ ঘনাকাশ একমাত্র হইলেও স্বয়ংই 
শ।না মূর্তি প্রাপ্ত হন। যে সময় আত্মা স্থপ্ত হয়ঃ সে সময় চিত্ত ষেরূপ অবিগ্ধার 

বশ বিবিধ ভাব পাইয়া থাক, সেইরূপ হ্ষ্টির প্রথমে ত্রন্গা ব্যতীত জীবের 

জাগ্রদ্ববস্থ] বিদ্যমান থাকিলেও তথাবিধ কর্খসত্বে সকলই সম্ভবপর হইয়া থাকে । 

বন্ধপ কুমুরোদরের আকাশে গিরিনদী প্রভৃতির সহিত নির্মল মহাকাশগ্রতিবিশ্ব 
”তিত হয়ঃ সেইরূপ সম্বিদ্ঘনের স্বচ্ছতা নিবন্ধন নানারূপে প্রতীত আত্মা 
স্বান্মায় প্রতিবিহ্বত হয়' ২-৪ যে যে সময় ষে ষে ভোগ্য বস্ত্র যেরূপ 
শন্তঃকরণোপহিত চৈতন্তের সান্গিধ্য লাভ করেঃ সেই সেই সময় 
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সেই সেই বস্তর দ্বারা সেই চৈতন্যই ন্ব স্ব ভোগব্যাপার সম্পন্ন করেম। 
ইহা! চিদ্ঘনের স্বাভাবিক গুণ। যদি নানা মাত্র নিষিদ্ধ হয়? তাহা হইলে 
প্রতিনিয়ত একইরূপ হইয়া থাকে । আরও অনানাত্ব ধর্পের 'নিষেধ দ্বার! 

নানাত্বের সম্ভাবনা হইতে পারে না। স্থতরাং বাস্তব আনানা ঘটন। দ্বারা 

ব্যবহারতঃ নানারূপে প্রতীত হয় ; এই জন্য ব্যবহারিক ও পারমাথিক ভেদ 

নিবন্ধন বস্তর উভয়াত্মকতা অবিরুদ্ধ হইয়া থাকে । এই জন্য সেই বিপশ্চিদ্গণের 
মধ্যে যে ষে পদার্থ যাহার সন্মুখাগত হইয়াছিলঃ তিনি সেই সেই পদার্থে বিস্ময 

লাভ করিয়া তাহাতেই আসক্ত হইয়াছিলেন । এইপ্রকারে এক দেশীয় ফোগি- 
সমূহ সর্ববতোভাবে সর্বাকর্্ম সম্পন্ন করেন এবং ক্রৈকালিক সর্ববিষয় অন্তভব 

করিয়া থাকেন | ৫-৮ 

সেই বিপশ্চিদ্গণও সেইরূপ হইয়াছিলেন এবং সেইরূপ ₹ইয়াই সেই সকল 
কার্ধ্য সমাধ| করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । পয়োদ যেরূপ স্বমহিমায় পর্বত- 

নগরাদি নান। স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয় স্বীয় অংশভাবে এই সময়ে সৌধক্ষালন, 

পুটভেদনঃ জলবর্ধন ও শশ্তপরিপোষণ প্রভৃতি নানা প্রকার কার্য্য সম্পাদন 

করে এবং “আমার দ্বারাই এই সকল কার্য্ের অনুষ্ঠান হইতেছে ভাবিয়। 
তদ্রভিমানী জীব অন্ুভৰ করিয়! থাকে, সেইরূপ এই স্থলেও উপপত্তি হওয়া 

অসম্ভব নহে। যাহারা অণিমাদি এ্রশ্বর্ধ্যশালী ব্যক্তি, তাহারা একই সময়ে 

অসংখ্য জগছুত্পন্ন কন্ম্মসমূহ দেখিয়া! থাকেন । একটা! দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি।_ 

ভগবান্ বিষ্ণুর চারিটি বাহু; তিনি সেই বাহুচতুষ্ট ত্বারাই বিভিন্ন কর্ম করিয়। 
থাকেন এবং জগৎ-পরিপালন পুর্ববক বরাঙ্গনা-সম্তোগও করিম] থাকেন | ৯-১১। 

অনেক লোক বহু হস্ত দ্বার এককালীন অর্ণ সংগ্রহ করে ; আবশ্যক হইলে 

সম্মিলিত সর্ববাহু দ্বার! যুদ্ধও করিয়া থাকে । এইরূপে সেই বিপশ্চিৎচতু্টয় 

সম্িন্মষ হইয়াও সর্বদিকে অবস্থান করত সেই সেই বিভিন্ন ব্যবহার সম্পন্ন 
করিয়াছিলেন। তাহারা তৃশয্যায় শয়ন, ত্বীপান্তরে ভোজনঃ বনশ্রেণীমধে 

বিহার, মরুভূমিতে ভ্রমণ গিরিসমূহে বাস, সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ? নানা দ্বীপপুঞ্জে 

বিশ্রাম, মেঘসমূহে গমন এবং সাগরশ্রেণী, বাত্যা ও জলবীচিসমূহের উর্ধে 
আরোহণ, তথ। স্থলে ও সমুদ্রের তীরস্থিত নগরে ক্রীড়া করিয়াছিলেন । ৯-১৬ | 
পর্ব-রিপশ্চিৎ ষক্ষ দ্বারা সম্মোহিত হইয়া শাকত্বীপের অভ্যন্তরস্থিত পর্বততটে 
সপ্ত বর্ষকাল বাস করেন৷ ইনি অত্যন্ত পাষাণজল পান করিয়। মেই অবস্থায় 
সাত বৎসর অতিবাহিত করেন। শাকমীপের অন্তশৈলশৃঙ্গে যে অভ্র-গুহাগৃহ 

আছে, পশ্চিম-বিপশ্চিৎ তাহার মধ্যে পিশাচাপ্সরার প্রভাবে একমান মাত্র 

কামুকত! প্রাপ্ত হইযা'অবস্থান করেন। তাহার পর তিনি শান্তভবব-নামক বর্ষে 
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কোন খধির অভিসম্পাতে হরীতকী-বৃক্ষরূপে অন্তহিত অবস্থায় বাস করেন। 

রৈবতক পর্বতে শিশির নামে এক বর্ষ আছে তাহাতে পূর্ব-বিপশ্চিৎ বক্ষ- 
বশীভূত হইয়া দশ রাত্রি সিংহরপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পিশাচ-মাধার অবসান 

হইলে, তিনি এক স্ুবর্ণকন্দরের ভেক হইক়্াছিলেন। এ অবস্থায় তাহাকে 
দশ বর্ষ অবধি বাস করিতে হয়। হিমা্রির উত্তর তটে কৌমার বর্ষ আছে। 

তিনি এ বর্ষ প্রাপ্ত হইয়া অন্ধমণ্ড কাকারে এক বৎসর অবস্থান করেন। পশ্চিম- 

বিপশ্চিৎ মরীচক বর্ষের কোন বিস্তাধরের মায়ায় বিমোহিত হইয়! বিদ্ভাধরত্ব 
গ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সময় বেলা-অরপ্যভাগের শীতস্থরভি বামুতেই তিনি 

আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অবস্থিত ছিলেন | ১৭-২৪ 

চতুর্ব্বংশত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত । 

পঞ্চবিংশত্যধিক-শততম সর্গ 

বশিষ্ঠ বলিলেনঃ__হে রাম ! পুর্বে যে শান্তভয় নামক বর্ষের কথা বলিয্বাছি, 
উহাতে জলধরাখ্য এক শৈল আছে । পূর্ব-বিপশ্চিৎ এ শৈলের হরীতকী-বনে 

»রীতকী-বৃক্ষাক্কতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । খন তিনি শিলাসম্পকিত জল পান 
করিতে করিতে শাকথ্ীপে বাস করিয়াছিলেন । তাহার পর এই ঘটনা পাশ্চাত্যা- 
বিপশ্চিতের শ্রুতিগোচর হইলে, তিনি সেই স্থানে আগমন করিয়া শাপদাত। 

খাঁষকে প্রসন্ন করেন এবং পূর্ব-বিপশ্চিতের বৃক্ষত্ব দূর করিয়া তাহাকে মুক্ত 
করিয়। দেন। পাশ্চাত্য বিপশ্চিৎ নিজে শিশির নামক বর্ষে পাধাণত্ব প্রাপ্ত 

২ইযাছিলেন । পরে দক্ষিণবিপশ্চিৎ আসিয়া গোমষাংসাদি দান করিয়া শাপ- 

দাত। পিশাচকে সন্তষ্ করিযব। তাহাকে অচিরাৎ মুক্ত করিয়া দেন । কোন গোরপ- 
ধারিণী পিশাচী পশ্চিম-বিপশ্চিংকে অভিশাপ দিয়াছিল, তাহাতে তিনি অস্তাচল- 
শঙ্গের অপরপারস্থিত শিখবর্ষে এক বৎসরকাপ ধক্ষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

দক্ষিণ-বিপশ্চিৎ তাহাকে উদ্ধার করেন । এই প্রদেশেরই ক্ষেমক বর্ষে দক্ষিণ 

(বপশ্চিৎ ফক্ষাকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে তিনি কোন ষঙ্গের কৃপায় মুক্তি 
প্রাপ্ত হইযাছিলেন । এই স্থানের বৃষক বর্ষে কেশর নামক এক পর্ধত আছে। 

সেই স্থানে পূর্ব-বিপশ্চিৎ সিংহাকার প্রাপ্ত হয়েন; অনস্তর পশ্চিম্বিপশ্চিৎ 

ষ্টাহাকে উদ্ধার করেন । ১-৩ 

শ্রীরাম বলিলেন, _হে মুনে ! যোগিসমূহ 'একদেশস্থিত হুইয়। কি করিয়। 
৫৬ 
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সর্বকার্ধ্য সম্পন্ন করেন) আমার জ্ঞানবৃদ্ধির নিমিত্ত তাহ। আপনি বিস্তারিত- 

ভাবে প্রকাশ করুন ।* 

বশিষ্ঠ ৰলিলেনঃ হে রাম! যে সকল ব্যক্তি অপ্রবুদ্ধ, তাহাদের দুষ্টিতেও 

যখন ভূতন্ভৌতিকাদি বিবিধ স্থুল বস্তুর সচ্ভাব আছে, তখন প্রবুদ্ধের মনোমাত্র 
বস্তরূপে সর্বস্থানে সর্ববিধ ক্রিয়ার সমাধান হইবে, ইহ! আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? 
দৃশ্যের ধ্বংসপ্রায় সময়ে যোগিগণের দৃষ্টিতে চিম্াত্রসত্ত/-সামান্ত ভিন্ন অনাত্স্বরূপ 
বঙ্গাণ্ডের প্রতিভাস হয় না। কলতঃ এই ব্রহ্মাগড বা জাগতিক বস্তসমূখের 
গ্রতি তাহাদের লক্ষা নাই; ভাহার। দেখিয়া থাকেন) সকলই চৈতন্তময়। 
হেবাম! যিনি সব্দগতি সব্বাত্মক ব্যক্তিঃ বলিতে পার, কোন, ঝাকি কোন, 

সময়ে কোথায় কি প্রকারে ঠাহার প্রকাঁশকার্ষ্য বাধা ঘটাইতে সমর্গ হন ? হে 

রাম! যাহ। কিছু ভূত ভাবী এবং বর্তমান, স্কল ও স্থাক্স গ্রুপঞ্চ সেই সেই সমথে 

সেই (সই স্থানে প্রকাশমান, সে সকলের কোন কিছুই আমাদের সেই সর্বাস্মাথ 

বিদ্মান নাই । ৮-১২। এইগ্রকারে কি দূর, কি অদূরঃ কি নিষেষঃ কি কল্প কি 

মেই অতীতাদি প্রপঞ্চ, সমস্ত সন্তাসামান্তস্বূপ ত্যাগ করে। দেখ, 
ষথাস্থানস্থিত মায়াপ্রপঞ্চমযূহ (সই সর্বাত্মস্ব্ূপেই অবস্থান করে ; এই জন্য 

বিজ্ঞান-ঘনম্বরূপ সব্বাত্ম বর্গ আকাশত্বকীমনায় আকাশস্থ হইয়াছেন ৷ জগদাত্ম। 
মারাশবল; এ জগতে দৃষ্টদৃশ্ট-ভাবাপন্ন হইয়া তিনিই ব্রহ্মাগ্ুরূপে সমুদত 

হইতেছেন। তিনিই এই বিশ্বের আত্ম।; তিনিই দৃকৃ ও বপুঃম্বরূপ | এই 
নিমিত্ত কখনও কেহই ভাহার জ্ঞাননিরোধ করিতে সমর্থ নহে | হে তত্বজ্ঞ ! 

বুঝিয়া দেখ যিনি সাঁধা এবং অসাধ্য এই উভয়ন্বরূপঃ (কোন্ বস্ত ঠাহাব 

অসাধ্য? সুতরাং ঈশ্বর একই, মাত্র চৈতন্ঠোপাধির নানাত্ব নিবন্ধন এক 

ভাবাপন্ন চিতের মহিমাবলে সেই বিপশ্চিৎ-সমূহের সর্বাবিষয়ে সব্বার্থসিদি 

হইয়াছিল। যদিচ প্রবোধান্গামী পরম পদার্থ ঈশ্বরচিৎ একই, তথাপি 

তাহাতে সর্নবিষয়ে সকলকর্থেইে সংযোগ অসম্ভব নহে । ফল কথ, ৰোধশবল 

আত্মরূপে কিছুই তাহার অসাধ্য নছে। এইরূপে সেই বিপশ্চিৎ-চতুষ্ট় সকলদ্দিকে 

গমন করিয়া পরস্পরের সর্বব্যাপার সকলেই অবগত হইতে পারিয়াছিলেন 

এবং পরম্পর পরম্পরের দর্শন, অনুভব এবং সঙ্কটে সুচিকিৎসা ইত্যাদি 

করিতে পারিয়াছিলেন' বোধাকাশ স্ব-স্বরূপ হইতে ত্রষ্ট হইলে যথাবস্তিত 

নুসঙ্গত বাক্তিও অন্তথাভাবে উপগত হইতে সমর্থ হয় ! ১৩-২১ 

শ্রীরাম প্রশ্ন করিলেন+_ভগবন্! সেই বিপশ্চিৎচতুষ্য় গ্রবুদ্ধ হইঘাও 
কি জন্য সিংহ-বৃযাদ-অবস্থা প্রাপ্ত হইযাছিলেন ? ইহ। আমার জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য 

প্রকাশ করুন । ২২ 
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বশিষ্ঠ বলিলেন।_হে রাম! আমি প্রসঙ্গক্রমে বিপশ্চিৎচতুষ্টযের প্রবুদ্ধ 

তাঁর বাক্ত করিয়াছি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বলিতে পার। যায়ঃ তাহায়। প্রবুদ্ধ 

ছিলেন ন1; সেই বিপশ্চিং-চতুষটয় প্রকুষ্টর্ূপে প্রবোধ প্রাপ্ত হন নাই। তাহার! 
বোধ এবং রোধ--এই উভয় দর্শনমধ্যে দোলাচলভ'বে অবস্থিত ছিলেন । 

মোক্ষ ও বন্ধ উভদ্ব চিন্ধই তাহাদের বর্তমান ছিল। তাহারা দোলাযিত-চিত্ততা 

নবন্ধন ধারণার বলে ষোগিত্ব লাভ করিয়াছিলেন; পরস্ত ব্রক্মপদ অধিগত 

করিতে সমর্থ হন নাই। আরও তাহার] ধারণাগুণে যোগিত্ব লাভ করিয়াছিলেন 

বটে, কিন্ত অবিদ্তাপরিবজ্জিত প্রকৃত যোগিত্ব লাভ করিতে তাহারা সমর্থ হন 

নাই। ভে রাম! যাহারা প্রকৃত যোগী, তাহার] কি কখন অবিদ্যা দৃষ্টিগোচর 
করেন? কখনই তীহার! তাহ। পারেন না। তবে যদি বল। এই বিপশ্চিং" 

চভষ্টঘ কিরূশ যোগী 1 তবে বলিব ইহারা মাত্র ধারণাষোগী । ইহার। আগ্রর 

রুপায় সিদ্ধলাভ করিষ্বাছিলেন মাত্র ; কিন্তু অবিদ্ধা। বঙ্জন করিতে সমর্থ হন 

নাই, পরন্ত তাহাতে আসক্ত ছিলেন ; সেই জন্য আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন 

নাই। তে রাম। ধাহার। জীবনুক্ত প্রাণী, তাহাদের অন্টপ্রকার সমাধির 

পর বুখান-অবস্থাতেই অন্ত পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে ।২২-২৯। যাহ 

চেতোধল্মা মোক্ষত তাহ। তাহাদের সমাহিত চিত্তে সকল সময়ে অবস্থান করে। 

গরন্ধ যখন দেহভাবাপন্ন ব্যুান অবস্থ। তখন এ মোক্ষ অবস্থান করে ন|। 

দেহভাবাপন্ন ব্যবহার-অবস্থায় জীবনুক্ত দেহের কখনই নিবৃত্তি ঘটে ন|; এই 

নিমিত্ত বুঃখানসময়ে পদার্থান্তরের জ্ঞান জন্মিতা থাকে । পরন্ত সেই নিল্ম্ত 
চিন্ত পুনরায় আর অবস্থিত হুইবার নহে। বুৰিয়। দেখ? যে ফল একবার 

ম্তচনুত হয়, তাহাকে আর কে পুর্বস্থানে সংবদ্ধ করিতে পারে? জীবনুক্ত 

ণ)ক্তিগণের দেহ দেহধর্মেই আবদ্ধ ; কিন্তু তাহাদের যে চিন্তঃ তাহা পর্বতৰৎ 

গাবচলিতই থাকে । মবুরাদি আম্বাদন্থথবৎ মোক্ষমাত্র অযুসগো ; পরন্থ 

ঠ51 ধারণার ভ্তায় পরজ্ঞেয় নহে। স্বানুতবপ্রদ আত্ম! সুখছুঃখাদি 

মণোধণ্মসম্পন্ন হইয়া স্বয়ং বন্ধনাদি অনুভূতিসম্পন্ন হইরা থাকেন। কিন্তু সেই 
মুনর যেমন যুক্তি ঘটে,সেই সময় তিনি মুক্তিমান  বলিয়। কথিত হুইয়। থাকে ন। 

বাহার অন্তঃকরণ স্ুশীতল, তীাহারই নাম যুক্তিমান। যে চিত্ত পরিতপ্ত, 

হাহাতেই বন্ধ অবস্থান করিয়া থাকে, খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দেহচ্ছেদ করিলেও এই 

বন্ধ দৃষ্টিগোচর হয় না ।৩০-৩৬ 

এ জগতে জীবগুক্ত ব্যক্তি রোদনই করুন বা হা্যই করুন; তাহাতে দেহৰশে 

স্থখ-ছুঃখ তাহার অনুভূত হয় না । শরীরে অবচ্ছেদক সম্বন্ধে সুখছুঃখাদি গ্রহণ 

করিলেও আমি সুখী) আমি দুঃখী॥ এইরূপ জ্ঞান মনুষ্যদিগের আত্মা পর্যবসিত 



নিলি বাশিষ্ঠ-মভারামায়ণ 

হয়। এই নিমিতু পুব্বোক্ত ব্যাপারসকল আত্মাতেই শ্রী ভাবে কল্পিত হইয়। 

থকে ; কিন্ত দেহাদিতে এরূপ কল্পন। হয় ন| ।'এই জন্ত আতর অধ্যাস জ্ঞানের 
অভাব বশতঃ দেহাদিতে আ্মাভিমানবশে রূপান্তরিত চাব্বাকঃনৈয়ায়িক, সাংখা, 

বৌদ্ধ ও কণাদ প্রভৃতি পঞ্ডিতমগ্ডুলী বৈদাস্তিকগণের নিকট পরাভূত হন। 
স্বভাববশে জীবনুক্ষপ্রিগের দেহার্দি কখন জন্মায় না, কিংবা দেহাদি মরিয়াও 

মরে না, কাদিয়াও কাঁদে না। মহৃদাশয় জীবন্ুক্ত ব্যক্তি হাসিয়াও হাসেন না। 

ধী সকল তত্বজ্ঞ ব্যক্তি বীতরাগ হইরাও রাগ, ক্রোধহীন হুইয়াও ক্রোধী এবং 

মোহশুন্য হইয়াও মুগ্ধ হছন। দর্পণ যেরূপ গগনপথ হইতে অতিদুরে অবস্থিত হয়, 
সেইরূপ এই সুখ, এই দুঃখ, ইত্যাদিরূপ কল্পন। তাহাদের নিকট হইতে দূরে 
থাকে । যে সকল ব্যক্তির দ্গদাত্ম। জগং-ম্বরূপ ও অজ্ঞানশন্ত অথচ উহ! সব্বর 
একরন প্রন্মে বিরাজিত, সেই সকল জীবন্মুক্তগণের স্থখদুঃখও আকাশবক্ষবং 

অলীক । জযযুক্ত জীবশ্ুক্তগণ শোৌকরহিত হইয়াও শোকযুক্ত হইয়। 
থাকেন । ৩৭-৪৩ 

তাদৃশ তত্বজ্রগণের দৃষ্টিতে একমাত্র অচ্ছিন্ন অদ্বিতীয় আত্মভাবই পতিও হয়। 
মহাদেব মাত্র নখপ্রহার দ্বার! প্রজাপতি ব্রক্মার এক মস্তক অকুেশে ছেদন 

করিয়াছিলেন । এ মস্তক পদ্মের ন্যাম মনোহর এবং উচ্চৈঃস্বরে সামগান 

করিতেছিল। ব্রহ্মা! তাহার সেই মস্তক সংযুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াও তাহার 
উৎপাদনে আর যত্র করেন নাই । ব্রঙ্গা আকাশবৎ অলীক মন্তকের প্রয়োজন 

নাই বুঝিয়া সে সম্বন্ধে বিরত হইয়াছিলেন ৷ যে বিষ যেরূপে স্ুসম্পন্ন হয়, তাহা 

সেইরূপেই হউক, তন্নিমিস্ত অপর সাধনের কি প্রয়োজন? মহাদেব 
অন্থগ্রহভাজন মদন হইতে মৃগশাবকলোচন] হুর্াদেবীকে অর্ধাঙ্গে ধারণ 

করিয়াছিলেন এবং নিগ্রহ্প্রাপ্ত মদন হইতে সমাধিসময়ের অশ্রধারণ 

করেন। সামর্থ থাকিতেও এই দেবদেব মহাদেব ক্রোধ পরিত্যাগ 

করেন নাই। ষখন তিনি মদনভম্ম করিয়াছিলেনঃ তখন তাহাতে 

নারীসদৃশ গুণ দৃষ্ট হইয়াছিল। ইহলোকের কৃত বা অকৃত বিষয়ে জীবশুক্ত 
ব্যক্তির কোনও আবশ্তক নাই। পরন্ধ সমূহ জীবের ভিতরেও তাহাদের 

কোনরূপ প্রয়োজনপ্রাপ্তি নাই । 8৪-৪৯। এই জীবনুক্ত ব্যক্তিরা রাগিতা ব! 
অরাগিতা এই বিষয়ে কোন কিছুতেই কোনরূপ প্রয়োজন বোধ করেন না! 
ষেপ্রকারে যাহা সম্পন্ন হইতে পারে, সেইপ্রকারেই তাহারা তাহা সম্পাদন 

করিষা থাকেন । জনার্দন ম্বয়ং জীবদুক্ত পুরুষ, তিনি নিজে কার্ষ্য সম্পাদন 

করিয়া থাকেন এবং অপরকেও সেইভাবে কার্ধ্য সম্পাদন করান 

সেইরূপ জীবন্ুক্তগণ লীলাসম্বরণের নিষ্লিত্রই অপরের দৃষ্টিতে মৃত হন 



নিব্বাণ-প্রকরণ ৪ম৫ 

এবং নিরন্তর জন্ম ও বৃদ্ধি পাইয়। থাকেন | জীবন্মুক্তগণের শক্তি থাকিতেও আজৰ 

ও জবীভাব প্রাণিকর্ের নিমিত্তই ত্যাগ করেন নাঃ আর ষদিই ৰা কখন এই 

সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়। থাকেন, তবে তাহাতেই বা তাহার ক্ষতিবৃদ্ধিকি 
হইতে পারে? এই জন্ত সেই সকল জীবনুক্ত ব্যক্তি বাসনাশন্ত হইয়া! অবস্থিত 

থাকেন৷ শুদ্ধ চিন্মাত্রকূপী ভগবান্ বিষুণ নিরিচ্ছ হইয়াও অবস্থান করেন, ইহাই 

ইহার উদাইরণ | সৃর্য।/দেব জগদ্গৃহের আকাশাঙ্গণে কালকন্দুকের হ্যায় অবস্থান 
করত অনবরত আপনাকে আন্দোলিত করিতেছেন । তিনি ইচ্ছাশন্ত হইয়।ও 

[ণজ-শরীরনিরোধে অক্ষম ত। প্রবুক্ত যথাযথ ভাবে অবস্থান করিতেছেন। রোহ্ছিণী 
বল্পভ চন্দ্র কল্পের শেষ অবধি ছুরারোগ্য ক্ষয়রোগে অনর্থকই আক্রান্ত আছেন । 

তাহার জীবন্ুক্তত| নিবন্ধনই তিনি সেইভাবে অবস্থিত রহিয়াছেন । ৫০-৫৬ 

জীবনুক্ত অগ্নিদেবও যথাস্থানে অবস্থান করত যজ্ঞের হবা ও শৈব বীর্য্য-গ্রাস 

প্রভৃতির দুঃখ ভোগ করিতেছেন । জগদ্গুরু শুক্র এবং বৃহস্পতি জীবনুক্ত 

হইলেও বহু £বজীগিষা করিয়। পরে কপণের ভয় অবস্থান করিতেছেন। 

জীবনুক্ত রাজধি জনক রাজকা্ধ্য সম্পন্ন করিয়ীও এ জগতে বহুবার অনেক 
প্রবল যুদ্ধে জর্জরীভূত হইয়াছেন । নল, মান্ধীতা, সগর, দিলীপ এবং নহুষ গুভৃতি 

রাজন্যবর্গ জীবন্যুক্তভাবে বহু দিন রাজ্য করিয়া গিগ়াছেন । অজ্ঞ ও বিজ্ঞ এতছু- 

ভয়ের ব্যবহার তুল্য? তবে তাহাদের বন্ধ-মোক্ষের হেতু শুধু বাসনা এবং নির্কা- 

সনাই। বলি, প্রহলাদঃ নমুচি, বৃত্র এবং অন্ধক প্রভৃতি অন্ুররাজগণ জীবন্ত 
এবং রাগশুন্য হইয়াও রাগবুক্তবৎ ব্যবহা'র-পরায়ণ হইয়াছিলেন। এই সকল 

কারণেই জীবনুক্তগণের চিদাকাশে লক্ষাস্থাপনে রাগ এবং দ্বেষের ক্ষয়োদয়ে 
অথব। সচ্চরিত্রতা ও অসচ্চরিত্রতা থাকিতেও প্রকটস্বরূপ মোক্ষের সেই সেই 

বিষয়ে কিছুমাত্র সংশ্রব থাকে না। যে সকল জীবনুক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মাকাশের ন্যায় 

শুদধজ্ঞানে সমুদষ়্ প্রাণীকে অয় ব্রক্মাকাশরূপে লাভ করিক্কা থাকেনঃ সেই সকল 
জীবনুক্ত ব্যক্তির ভেদবুদ্ধি উপস্থিত হইবে কি জন্য ? যেরূপ উজ্জল আভাসমাত্র 

ইন্্রধন্থ বিততাকারে বহুপ্রকার বর্ণযুক্ত পরিদৃষ্ট হয়ঃ সেইরূপ ব্রক্মাগত্বরূপ 
পরমাণুষ্মষ্টি অলীক হইলেও প্রকাশ পাইতেছে 1৫৭-৬৩ | আকাশ যেরূপ শুন্ঠতার 
অনুৎপত্তি ও অনিরোধ হইলেও প্রকাশ পাইতেছে, সেইরূপ এই জগৎ অসৎ হইলেও 

সদ্বস্তর স্যার দৃষ্টিগোচর হইতেছে । এ জগতের আদি, অন্ত বিদ্তমান থাকিলেও 

ইহা আছ্যন্তহীন। . এই জগৎ অশূন্ত হইলেও শুন্তঃ উৎপন্ন হইলেও অন্ুৎপন্ন এবং 
বিনাশশীল না হইলেও প্রকৃতপক্ষে বিনীশশীল। এ জগতের উৎপত্তি- 

বিনাশ থাকে, থাকুক, তাহা হইলেও ইহা সুচিরপ্রক1খ ব্রন্গাকাশ ব্যতীত অন্য 

কিছুই নহে। সমাধিকালে নিখিল কল্পনা হইতে উন্মুক্ত হইয়া নিড্রাহীন 



নি বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ 

আত্মতন্ধ অবস্থান করিলে যেরূপ একান্ত চিদাভাস দৃষ্ট হয় জগতের স্বরূপও ঠিক 
সেইরূপই ; সমাধিহীন অবস্থায়ও ষখন শাখাচন্ত্র দৃষ্টিগোচর হয়, তখন শাখাচন্্ 
হইতে বুদ্ধিবৃত্তির প্রকৃত চন্দ্রপ্রাপ্তি সময়ের অন্তরালে ষে বিষয়হীন স্থান প্রকট 

চৈতন্তস্বরূপঃ তাহাই হইল এই ব্রন্মা্ড । এই প্রকারে চিদাত্মায় দ্ৈতবিশেষরূপ বে 
একত্ব এবং সামান্যাকার একত্ব প্রকাশ পায় তাহা সেই চিদাকাশের স্বাভাবিক 

অভাব বলিয়া বোধগম্য হয় ! তাহা ষে মাত্র শন্ট, এ কথাও ঠিক নহে । কারণ, 

যাহ। পৃর্ণানন্দৈকরস, তাহাতে শুন্তত্বও থাকিতে পারে না! এই জগদ[কাশ 
আতত্মস্বরূপ কিংবা আত্মাৰস্থিত ; ইহার উদাহণস্বরূপ বলা ষাইতে পারে, ভাৰা 
পুর দৃষ্টিগোচর হইলেও অপ্রকাশ এবং অপ্রকাশ হইলেও পরিরৃষ্ট হয় । ৬৭-৭৩ 

হে আকাশকোশ-বিশদাশর রাঘব! এই দৃশ্ত প্রপঞ্চ শিলাঘনবৎ ব্রঙ্গা্থরূপ 
হইয়। মৌনরূপেই অবস্থিত আছে। ইহার স্বীঘ আত্মাতেই জগদিত্যাদিরূপ 

অভিধান বিধান করত সমগ্র প্রাণিনিবহ মোহিতের ন্যায় অবস্থান করিতেছে । 

আহা) মায়ার কিবা! অভাবনীর প্রভাববিস্তার ! ৭৭ 

পঞ্চবিংশত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত । 

ষড়বিংশত্যধিক-শততম সর্গ। 

শীরাম খলিলেন,হে খধিশ্রেষ্ঠ । লেই বিপশ্চিদ্গণ এই স্বীগ-্নমু্র-বণ; 

গিপি-সুক্ত দিগবদগন্তে কোন্ কোন্ কার্ধা করিতে করিতে অবস্থান করিমা- 

ছিলেন ? ১॥ 

বশিষ্ঠ ধলিলেন,_-সেই বিপশ্চিদগণ তাল-তমাঁল-মালা-মপ্ডিত দ্বীপ-সমুদ্র- 
অরণ্য প্রভৃতি নান। স্থানে পরিভ্রমণ কবিতে করিতে যাহ] যাহ! করিয়াছিলেন, 

বলিতেছি, শ্রবণ কর। এক ৰিপশ্চিৎ গজপদপিষ্ট মালাবৎ ক্রৌঞ্চ-দ্বীপস্থিত 

গিরিতটে পিষ্ট হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিপশ্চিংকে কোন এক রাক্ষম আকাণে 

লইব1 গমন করেঃ ফলে তাহাতে তিনি ক্ষত-বিক্ষত হন । পরে তিনি বাঁড়বাগ্মিতে 

পতিত ও ভন্মীভূত হন। বিগ্যাধরগণ তৃতীষ বিপশ্চিংকে ইন্দ্রপভাঁয় উপস্থিত 
করিয়াছিল । তিনি তথায় উপস্থিত হইয় ইঞ্জরকে অভিবাদন ন। করায় ইন্দ্রের 

অভিশাপে তাহাকে ভম্মীভূত হইতে হয় | ২-৫। চতুর্থ বিপশ্চিৎ কুশত্বীপের শৈল, 

তটে গমন করেন । গমনকালে নদীতীরস্থিত একট মকর তাহার দেহ খণ্ড 

বিখগ্ড করিয়া ফেলে । মহাপ্রলয়ে যেরূপ লোকপালগণ ধ্বংস প্রাণ্ড হন; সেইরূপ 
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সেই ব্যাকুলচেতা৷ বিপশ্চিৎচতুষ্টুয় পঞ্চত্ব পাইষাছিলেন। তাহার পর বিপশ্চিদ্- 
গণের স্ধিৎ পূর্ববর্তী সংস্কারের বশে ব্যোষরূপ হইয়া পূর্বববৎ ষেদিনীমগ্ল দর্শন 

করিয়াছিল। সপ্ত ্বীপ ও সপ্ত সমুদ্র এ মেদিনীমগ্ডলের বলয়স্বরূপ ও পত্তনসকল 
ভুষণের ন্টা্ধ প্রতীয়মান হ্ইয়াছিল। ফলে চিদাত্মাই এ ভূমগ্ডুল দৃষ্টিগোচর 

করিয়াছিলেন । ম্ুুরপর্বতের শুন্তদেশ এ চিদাত্বার আসন, ব্রহ্গলোক 

মপ্তকমণিঃ চন্দ্র এবং কুর্য্য নের? নক্ষত্রপমূহ যুক্তাশ্রেণী, চঞ্চল জলদ 
গঙ্থী 'এবং বিবিধ বন অঙ্গবলবন্বরূপ।  এইপ্রকারে সেই বিপশ্চিৎচতুষ্ 
মণ করিতেছিলেন। সেই সময় তীহাদিগের সাম্বৎ মই চতুর্থ দেহ 

“শন করিল। তখন আকাশাত্মক বিপশ্চিদ্গণ মানস গ্রাতিভামাত্রে বিষষে 

প্রাতিভাপিক দেহের আধিভৌতিক শরীর হেতু স্থুলভাবসমূহ পুর্বে 

মসবলোকন করিলেন ! ৬-১২। এইরূপ নিশ্চিত শরীবের অজ্ঞাত আত্মভাব- 

প্রাপ্তির পর সেই বিপশ্চিৎ-চতুষ্টয় এই দৃশ্তরূপিণী অবিগ্ভার পরিমাণ কিরূপ 
চাহ! জানিবার জন্য পুনরার “চষ্টিত হইলেন। দৃশা ও দর্শনের মধ্যে উৎকীর্ণ 

মগুডলীরূপ অনুভবাকার ষে অবিদ্য।) তাহার স্থিতিনিবূপণের নিমিত্ত হঠাহার!| 

্বাপ-দবীপান্তরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পশ্চিম-বিপশ্চিৎ সপ্ত সমুদ্র এবং সপ্ত 
মহাদ্বীপ উত্তীণ হইয়া অবশেষে জনার্দনের সাক্ষীৎ লাভ করিলেন । দ্বীপাস্তরে 
সই মহাপুরুষ হইতে তিনি অতুলনীয় জ্ঞান অধিগত করিলেন এবং প% বৎসর 

শতীত হইলে, আবার নিজ জদনে সত্ত। প্রাপ্ত হইলেন! তাহার পর তাহার 

'দৃহভাঁব পরিত্যক্ত হইল। তাহার চিন্তে সন্মাব্রবূপত। উদ্দিত হইবার পর, 

তিনি পরম নির্বাণ লাভ করিলেন। পূর্বা-বিপশ্চিৎ নিজ শরীরকে পূর্ণচন্র 
মগ্ুলের পার্গতরূপে চিন্ত/ করিতেছিলেন। অনেক দিনের বনু চিন্তার পর 

(তান শরীর পরিত্যাগ করত চন্দ্রলোকে অবস্থান করিষাছিলেন ।১৩-১৮ 

দক্ষিণ-বিপশ্চিৎ শাল্সলী দ্বীপে গমন করিয়াছিলেন । তিনি সেখানে শত্রকুলের 
উচ্ছেদসাধন করিয়। এখনও রাঞ্জত্ব করিতেছেন । এই বিপশ্চিৎ পরমা ত্মতত্ব 

অধিগত করিয়াও বাহা ব্যাপারসমূহ বিস্মৃত হইতে সমর্থ হন নাই। উত্তর- 

বিপশ্চিৎ তরল কল্লোলময় সপ্তম সমুদ্রের অস্তরালাবস্থিত “কান এক মকরের উদরে 

এক সহত্র বৎসর বাস করেন। তাহার পর তিনি তাহার উদরগত থাকিষাই 

ঠাহার মাংস খাইয়া! ফেলেন; ইহাতেই সেই মকরপ্রবর মরিয়া যায়। পরে 

তিনি সেই মকরের গর্ভ হইতে বহির্গত হন। তাহার পর সেই বিপশ্চিৎ দেবগম্য 

মহামহীতে প্রস্থান করেন । এই স্থানে উপস্থিত হইবার পূর্বে তাহাকে হিমসদৃশ 
ণীতল-বারিপুর্ণ মধুর সমুদ্রের অবশিষ্ট অশীতি সহস্র যোজন পার হইতে হইয়া- 
চিল। ১৯-২৯। পরে বনময় দশ সহআ্র যোজন-ব্যবধানে উক্ত মহামহী ন্তুবর্ণ 
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নির্িতবপে দৃষ্টিগম্য হয়ু। মহামহীতে উপস্থিত হইবার পর তিনি লোকালোক 
পর্বতে গমন করেন৷ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া! তিনিও দেবত্ব লাভ করিয়া- 
ছিলেন । দেই বিপশ্চিৎ দেবসমূহের মধ্যে এক জন প্রধান দেবতা হন এবং 
সেই অবস্থায় ভূমগ্ুল-বৃক্ষের আলবালরূপে লোকালোক পর্বতে গমন করেন 
এই পর্বতের প্রথম ভাগ পঞ্চাশং যোজন-বিস্ত এবং সৌর ও মনুষ্যলোকের 

আচারব্যবহারযুক্ত । তরী বিপশ্চিৎ ষখন লোকালোকশঙ্গে উপনীত হইয়| 

তারকাপথে অবস্থিত ছিলেন, তখন অধোলোকবন্তী জনসমূহের দৃষ্টিতে উচচস্থ 
তারকারূপে ভ্রম জন্মিয়াছিল । ১৩-২৯ | 

হে রাম! এ মহাপব্বতের অপর ভাগ অন্ধকারময় ঃ উহার চতুদ্দিক্ পরিখা- 

পরিবেষ্টিত, আকাশের স্ায় শূন্য ও যোজনবিস্কৃত। তাহার পরই এই গোলাকার 

ভূভাগের পরিসমাপ্তি। ই পর্বাতের পরবর্তী স্থান মাত্র পরিখাবেষ্টিত অন্ধকাঁর- 
পুঞময় ও আকাশবৎ শূন্ত। হে রাম! ইহা জানিও যে? এস্থানে একমাত্র 

অন্ধকারই বিগ্যমান । উভ ভ্রমর) কজ্জল এবং তমালবৃক্ষের শ্টায় অতীব নীল- 

বর্ণ। স্থানে মৃত্তিক। নাই, জঙ্গমাদি কোন প্রাণী নাই, এমন কি? কোন 

আশ্রয়ই নাই এবং কোন সময়ে কোন পদার্থেরও উৎপত্তি হয় নাই । ৩ 

যড়বিংশত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত । 

সগ্তবিংশত্যধিক-শততম মর্গ 

শ্রীরাম বলিলেন”_হে মুনে! এই পৃথিবী কিরূপে অবস্থিত আছে॥ কি 
তাবে নক্ষত্রসমুহ গমনাগমন করিতেছেঃ লোকালোক পব্বতের স্বরূপই বা কি? 
এই নকল আমাকে বুঝাইয়। বলুন | ১ 

বশিষ্ঠ বলিলেনঃ চিন্মাত্র বালক এই পৃথিবীর কল্পন। করিয়াছেন। যেরূপ 

বালককল্সিত কন্দুক আকাশে অবস্থান করিয়া থাকেঃ মেইরূপ এ পৃথিবী 

আকাশেই অবস্থিত আছে । যাহার চক্ষু তিমিররোগে আক্রান্ত হয়ঃ সে যেমন 

কেশগত চন্দ্রাদি দর্শন করে, তদ্রপ স্থষ্টির প্রথমে চিদাকাশেরও পৃথিবী গ্রভৃতির 

দর্শন ঘটিয়াছিল। কোন স্কক্প-কল্পিত নগর যেরূপ কোনরূপ আধারবৃত বলিয়। 

ৃষ্ট হয় না, সেইরূপ চৈতন্তের পৃথিবী-অনুভব কোন আধার-পরিধৃত বলিয়। 

লক্ষিত হয না। ২-৪। চেতনার স্বভাবই হইতেছে চৈতন্য; উহা! যখন ষে তাবে 

ষতটুকু প্রকাশিত হয়, চেতনাত্মক পদার্থও তখন সেই ভাবে ততটুকু পরিমাণে 
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প্রকাশ পাঁয। তিমিররোগাক্রান্ত ব্যক্তি ধেরূপ তাহার দৃষ্টিতে আকাশের 
“কশোগ,ক দেখিয়া থাকে, তেমনই চিন্মাব্রে যে মহীগোলক প্রকাশ পায়, 

হাহাও সেই ভাবে অবস্থান করিতেছে। স্থষ্টিসময়ে যদি নদীসমূহ্ের উর্ 
গ্বাহ ও অগ্নির অধোমুখ গতি কল্পন। করা হইত, তাহা হইলে বিপরীত 
বাধ হইলেও বর্তমান সময়ে তাঠ। সেই ভাবেই অবস্থান করিত; কান 
প্রকারেই তাহ। অনন্তব বলিয়া নির্দেশ কর। সম্ভব হইত না। স্ততরাং বাদী 

বাক্তির| যে ভূমির 'মনবরত পতনঃ উদ্ধগমনঃ ভ্রমণ ও পতনাদি প্রভৃতি কল্পন। 
করিয়া থাকেন? তাহ! অল্পবুদ্ধিযুক্ত চৈতন্ঠসভ্তাতেই সত্য; স্বরূপতঃ কিন্তু সত্য 

নহে। ম্থতরাং বাদিগণের স্বস্ব বুদ্ধিতে যে চৈতগ্ভান, সেই অনুসারে বিরুদদ 

নানাম্মরকতাও সম্ভবপর | ৫-৮ | পুখবী নিশ্চলভাব-সম্পন্ন ; সেই জন্য স্তব্ধ এবং 

য সকল প্রাণীর দৃষ্টি দিবারারি কুগ্ঠাহীনঃ তাহাদের দৃষ্টিতেই নিয়ত প্রকাশমানা | 

'কন্ক ষাহার। জাতান্ধঃ তাহাদের দৃষ্টিতে সর্ধদ! অপ্রকাশন্বরূপ বুদ্ধিপরিব্যাপ্ত 
টচতন্যে বিরাজমান । সদসদ্বাদিগণের চিদ্ভাবক্রমে 'ী অখণ্ড নঙ্গত্রচক্র 'ও 

ভূমগ্ুল লোকালোক পর্যন্ত বিস্তুত আছে। তাহার পর আকাশরূপী সুগভীব 

গর্ত; উহ! একার্ণৰ সদৃশ মহান্ অন্ধকারপুঞ্জে পরিব্যাপ্ত। পরস্ত লোকালোক 
পর্বতের উভয় শৃঙ্গের 'ন্তরালপ্রদেশে কিঞ্িন্মাত্র হূর্মযযালোক প্রবেশ করিয়াও 
গাকে। নক্ষত্রচক্র অতিদূরে অবস্থিত! ম্ৃহাশৈলে লোকালোক বিরাটাকারে 

প্রতিভাত । উহার এী অংশে গাঢ় অন্ধকার এবং অধিত্যকা অবধি কোন দেশে 

,তজেরও অন্তিত্ব বিচ্ভমান । এই জন্ট এী পর্বতের নাম লোকালোক। লোক।- 

'লাক পর্বতের পরপারস্থিত গগনমণ্ডল হইতে দশদিকেই অতি দূরে দূরে 
নক্ষব্রচক্র পরিত্রমণ করিতেছে । ৯-১৩। 

পাতাল হইতে স্বর্ণ পর্য্স্ত নক্ষরচক্র আছে। সর্বোচ্চে রব ; ঞ্ব 

নমণশীল নহে; তত্যতীত অপর সকল নক্ষত্রই ভ্রমণ করিতেছে । পাতালের 

মঠিত সমগ্র ভূর্লোককে নক্ষত্রমগ্ুল প্রদক্ষিণ করিতেছে । এই ষে 
প্রদক্ষিণ, ইহাও চিৎকল্পনার অতিরিক্ত কিছুই নহে। লোকালোক এবং 

হুর্লোকের দ্বিগুণ গগনমার্গের পর নক্ষত্রমণ্ডল অবস্থান করিতেছে । 

পিল্বত্বগ বৎ স্থিতিশীল দশদিকেই নক্ষত্রচক্রের পরিপুষ্ঠতা | এইরূপ সঙ্গিবিষ্ট 
ধন্ষাগুরূপে যে জগতীস্থিতিঃ তাহ] মায়াশবল ব্রহ্গের সত্যসক্বক্পরূপ কবচ- 

কচনরূপেই প্রতীয়মান | ১৪-১৮। আর এক আকাশমগুল আছে, তাহা খক্ষচক্র 

হইতে দ্বিগুণ। তাহারও কোন কোন স্থান আলোকময় এবং কোন কোন স্থান 
গভীর তমসাচ্ছন্ন। পূর্বকথিত গগনদেশ পর্য্স্তব্রঙ্জাগুখর্পর বিছ্যমান | উর্াাগে 

এবং অধোভাগে শতকোটি যোজন-পরিমিত বিস্তীর্ণ, বজের ন্যায় কঠিন, কল্পনাময় 
৫৭ 
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দুইটি খর্পর ; মধ্যস্থলে আকাশ। পরমার্থপক্ষে আকাশবিকার পঞ্ধীরুত 

ভূতকার্ধা, ভূতব্যোম চিদ্াকাশই মহাগোলাকার নভোদেশের সকল দিকেই 
সুর্য, নক্ষত্রজ্যোতিশ্চক্র অবস্থান করিতেছে । এ জ্যোতিশ্চক্রে উর্ধ বা অধো- 
ভাগের নির্দেশকি ? উহার সকলই উর্ধঃ সকলই অধঃ ; সকলই উত্তর, সকলই 

দক্ষিণ, সকলই পুর্ব, সকলই পশ্চিম । নিখিল বস্তর পতনোৎপতন, তির্যাগগমন 
প্রস্ভৃতি ষে কড়ি প্রকাশ পাঘ? তাহা! প্রত্যগাত্মারই শ্কুরণ অর্থাৎ প্রতিভান- 

মার। প্ররুতপক্ষে পতন, 'উংপতন, গমন ব! "আগমন, এ সকল কিড়ই 

নাভ | ১৯-১০ 

»গ্তবিংশঠাধিক-শততম সর্গ সমাগ। 

মফ্টাবিংশতাধিক-শততম স্গ 

বশিষ্ঠ বলিলেন যে লোকালোক পর্বত "9 নক্ষত্রচক্রাদ্দিব সংস্তানের 

কথ! বলিয়াছি, উহ! আমাদিগের ন্যায় মোগীর প্রত্াঙ্গ। টিহ। অনুমানের বিষদ 

নহে; আমাদের আতিবাহিক দেই আমরা যোগাভ্যাস দ্বার। তত্বাবোধরূপ 

সমগ্র জগত্তব্ব প্রত্যক্ষ করিযাছি। অবশ্ঠ একথা ঠিক যে উহা আমাদের এই 

স্থল দেহে প্রত্যক্ষ হয় নাইঃ আমাদের দুষ্ট জগংস্বপ্নেই পোকালোকাদি অভিহিত 

হইয়াছে । আমর| যাহ| দৃষ্টিগোচর করি নাই, তদব্যতীত ক্রঙ্গাণ্ডাস্তরলঙ্গণ 

জগতস্বপ্লেও সামান্ততঃ লোকালোকাদির সংগ্কান একই প্রকার। "বাব 
কোথাও কোথাও উহ্হার রূপাস্তর৪ আছে । এক্ষণে তাহা বলিবার আবশ্যক 

নাই। তবে আপনারা ইহ। স্থির জানিবেন ষেঃ সাধারণভাবে সকল 

ব্রন্মাণ্ডের ভিতরেই সমুদ্রঃ সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপপুঞ্জ, এবং সমুদ্রের উত্তরভাগে 
মেরু ও দক্ষিণভাগে লোকালোক পর্বত বিগ্তমান। এইরূপ সংস্কান সু 

দ্বীপের অধিবাসিগণের পক্ষেই বল ষায় ; কিন্ত ব্রহ্ষাণ্ডের বহির্ভাগে ফাহাদের 
অবস্থিতি, তাহাদের পক্ষে এরূপ নির্ণয় সঙ্গত নহে । ১-৬ 

হেরাম! এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিতেছিঃ আকর্ণন কর | পুরে 

ষে ব্রহ্মাগুকপাট ব৷ খর্পরপ্বষ্ধের পপ্রমাণ-নির্ণয় করিয়াছি, তাহার বহির্দেশে 

দশ গুণ জলাবরণ আছে । নিজ শক্তি দ্বারা তৃণমণির তৃণধারণ অথবা কল্পবৃক্ষের 

নিকট প্রাথিত রত্বাদ্দিধারণ যেরূপ, স্বীয় স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্্প্রভাবে 

্হ্মাগ্কপাটের উত্ত জলরাশিধারণও তদ্রপই । জলের নৈসগিক আকর্ষনী শক্তি 
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শ| থাকিলেও সর্বত্র পাথিবাংশের বিদ্মানতা থাকায় মেঘযুক্ত জল-করকাদি 

সমুদ্রজলে পড়িষ্বা থাকে । ব্রহ্মাগাবরণ বারিরাশির বহিদ্দেশে সেই পরিমাণ 

নিরিন্ধন তেজোরাশি বিগ্যমান আছে। তেজোরাশির বহিাগে আবার 

বিশ্তীণ বায়ুরাশি অবস্থিত আছে । উত্ত বায়ুর বহির্ভাগে দশগুণ নির্মল আকাশ 

বিগ্ভমান | ৭-১৯১। তাহার পর অবৰিগ্ভোপহিত বক্গাকাশ। এ অনন্ত 

বরঙ্গাকাশেপ প্রকাশও নাই কিম্বা তথায় অন্ধক1!রও নাই । উহ। মহাচিদ্দঘধন 

অবায় পদ্দার্থ। উহার ভিতরে পুব্বকথিত পন্গাণ্ডের দূরে লক্ষ লগ্গ বরক্াণ্ডের 
বার বার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইতেছে । এী মহাকাশের আদি? মধ্য ও 

অস্ত নাই, উহ। সর্বাত্মস্বরূপ, লৌহ্সদৃশ ছিদ্রহীনঃ নিব্বাণাকার ও মহাচিদ্াখ্য। 
ধন্গ-মহাকাশ প্রকৃতপক্ষে বিকারহীন। উহা দ্বারা কোন কিছুই ইইতেছে ন।, 

মাত্র ব্রঙ্গই অবিষ্যার কতৃত্বে জগদরূপে কল্পিত হইয়া থাকেন । ১২-১৫ 

হে রাম ! তোমার নিকট এই দৃশ্তান্থভবক্রম বলিলাম , এক্ষণে লোকালোক 
পর্বতে বিপশ্চিতের যাহ। যাহ! ঘটিয়াছিল, তাহ। শ্রবণ কর। বিপশ্চিৎ দিগন্ত দর্শন 

করিবার জন্য সংঙ্কার-নিশ্চয়ে প্রেরিত হইয়। লোকালোক পর্বতের শৃঙ্গ হইতে 

ঢক্ত পৃর্বকথিত তমোবিবপে পতিত হইলেন ' তাহার পর এক পব্বতশৃঙ্গদৃশ 
পক্ষা তাহার দেহ ভঙ্গণ করিয়া ফেলিল। পরে সেই স্থানে মনোময় শরীর নিজ 

পৃব্বচিন্তিত দিগন্ত দর্শন করিতে আরস্ত করিল । সেই স্থান অতি পরিত্র বলিয়া 
ঠাহার আতিবাহিক দেহে আধিভৌতিকতা৷ সংস্কার উদ্ভৃত হইল । তদ্ব্যতীও 
সেইটুকুমাত্র প্রবোধযুক্ত বিপশ্চিতৎদেহত্রয় অতিরিক্ত বিশুদ্ধ চিন্মাত্রত্-খিষয়ক 

প্রবোধও অধিগত হইলেন! এইপ্রকারে দিগন্তদর্শনের শেষ হইল জানিয়াও 

গুন তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলেন না । ১৬-২০ 

শ্রীরাম বপিলেন। হে ব্রন্ষন! দেহাভাব অবস্থায় চিণ্ডের প্রসার কিরূপে 
১৩য়| সম্ভব এবং পৃব্বদেহ হইতে আতিবাহঠিক দেঙের বিশেষাইহ বা কিরূপ ? ২১ 

বশিষ্ঠ কঠিলেন।_হে রাম! ন্বস্তঃপুরবা!সিগণের মন যেরূপ সঙ্কল্পের পথে 
পাবিভ হইয়া থাকে, সেইরূপ লেহ বিপশ্চিতের মনও সপ্কল্পমার্গেই ধাবিত 

১হয়াছিল। ভ্রান্তিসময়ে মনোরাজ্য ও স্বপ্রাবস্থায় মিথ্যাঙ্ঞানে এবং কথা 

শখণ করিয়া মন যে প্রকার প্রস্থত হয়ঃ সেইভাবেই সেই বিপশ্চিতের মনঃপ্রসার 

নপ্তব হইয়াছিল। ষে দেহে ভ্রম, স্বপ্রাদি ঘটিয়া থাকে, তাহাকেই আতিবাহিক 

দেই বলিতে পারা যায়। কালপ্রভাবে আতিবাহিক দেহাভিমানের যখন 

বিলোপ হয়ঃ তখন আধিভৌতিক বুদ্ধি উদ্ভত হয়ঃ বিচার দ্বারা আধিভৌতিক 

ভ্রম দুর হইলে আতিবাহ্িক দেহই বর্তমান থাকে । ইহার দৃষ্টাস্তরূপে রজ্জু 
এবং সর্পঅম-বিচারে, মাত্র রজ্জুরই অবশেষের কথ! বলা ধাইতে পারে । আবার 
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ধী আতিবাহিক দেহেরও নিপুণভাবে বিচার করিয়। দেখিলে, দেখিতে পা1ওয়! 

যাইবে যে, উঠাও চিন্মাত্র ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে । ২২ ২৬। এক দেশ হইতে 

অন্ত দেশে গমনের অভ্যন্তরে ও এী অনন্ত চিম্মাত্র এক স্ম্িদেরই রূপ বর্তমান) 
সুতরাং কোথায় দ্ৈত। কোথায় দেশ, আর কোথায়ই ব1 রাগাদির অবস্থান 

বলিতে পার কি? এ সকলকেই আদি-অন্তহীন নিত্যবোধাত্সক শিবশ্বরূপ বলিয়। 

মনে করিবে । নির্ণলিত মন-মননই নিন্মল এবং উৎকৃষ্ট বোধ ; সেই অ।তিবাহিক 

দেহাভিমানী বিপশ্চিৎ সেইরূপ বোধ পাইলেন না? তাহার বিপরীত আতিবাহির 

দেহমাত্র আত্মবোধ দ্বার। তিনি বিশিষ্ট হইলেন | এইরূপ বোধ জন্য সেই 
বিপশ্চিৎ মনকে গর্ভবানসদূশ তমঃপ্রদেশে যাইতে দেখিয়াছিলেন । ২৭-৩০ | 

অনন্তর কোটি-ষোজনপ্রস্থত স্বর্ণময় ব্রন্মাণ্ডের কপাটসদৃশ বজ্রনারের সায় 
ভূতল তিনি দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলেন । তাহার পর তিনি ব্রঙ্গাগুকপাট হইতে 
আট গুণ অধিক জলরাশি প্রাপ্ত হইলেন । এ জলরাশি কপাটভূমির স্ায় বলিয়। 

ঘবীপান্তে সমুদ্রপৃষ্ঠের ন্যায় অবস্থিত। বিপশিচৎ উহা অতিক্রম করিয। 
ভয়াবহ প্রলয়ানলসদূশ ঘন জ্বালাপি গুকোঠরতুল) ভাস্বর তৈজসাবরণ দেখিতে 

পাইলেন । তিনি তাহার দাহ--শাকাদি-বর্জিত মনোময় শরীরে এ তৈজসাবরণ 

পার হইলেন এবং পুববকথিত বায়বাৰবরণে বহন অনুভব করিতে লাগিলেন । 

বিপশ্চিৎ সেই বায়বাবরণে উহ্ামান হইয়। আতিবাহিক আত্মকেই বিদিত 

হইয়াছিলেন । তিনি সেই চিন্সাত্রাআ্ব। অনুভব করিয়াছিলেন, যেন স্বকীমু 

কিছু উহ্যমান হইতেছে ৩১-৩৫ 
এইরূপ বোধের সহায়তায় এ ধীরপ্রক্ৃতি বিপশ্চিৎ বাঘুসমুদ্র উত্তীণ হইলেন 

এবং তাহার পর তিনি মেই বামুসাগর হইতেও দশ গুণ অধিক আকাখমণ্ডল 

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে তিনি ই আকাশমগুল অতিক্রম করিয়া অপার 
অনন্ত অবিদ্ভাশ বল ব্রহ্মাক1শ প্রাপ্ত হইলেন ৷ যাহা হইতে নিখিল ডংপত্তি-স্থিতি 

হইয়া থাকে, সেইপ্রকার অবর্ণনীয় ব্রক্ষাকাশে সেই বিপশ্চিৎ তখন মনোময় 
শরীরে পরিভ্রমণ করিতে করিতে আরও দূরে প্রস্থান করিলেন, সংস্কার বশত: 

ক্ষিতিঃ জল, তেজ, বায়ু ও জগৎ তিনি দেখিতে পাইলেন তিনি আবার 
ংসাররচনা, স্বর্গসংস্থান, দিক্চক্রবাল) পর্বতসমূহ, আকাশমণ্ডল এবং 

মনুয্যানমূদয় দৃষ্টিগোচর করিলেন। আবার পঞ্চ মহাভূতঃ? এবং সেই পঞ্চভূতে 

নিখিল জগৎ আবার স্বর্গসংস্থান, দিত্বাগুল, অবিগ্যাচ্ছন্ন ব্রহ্গাকাশ, স্বর্গ, এবং 
অন্য অব্যবস্থান্বিত বস্তসকল তাহার নেত্রপথে পতিত হইল। এই'প্রকারে 

সেই ৰিপশ্চিৎ বহুদ্দিন বিচরণ করিয়াছেন, এবং এখনও সেইভাবেই অবস্থান 

করিতেছেন ৷ ৩৬-৪১। ব্রন্মাণ্ডের প্রতি চিরাভ)স্ত সত্যতা-বিশ্বাস থাকায় আজও 
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শনি নিবৃশু হন নাই। এই জন্য আজও তাঁভার অবিস্যার অবসান ঘটে নাই। 
%ল কথ।১ অবিক্রিয়স্বভাব ব্র্ষে অবিচ্ভাসম্বন্ধ বিদ্যমান নাই । এই যে নিখিল 

ঠপ্রপঞ্চঃ ইহাই অবিদ্ারূপে কথিত। দৃক্ম্বভাবই আত্ম! তিনি স্বশ্বং প্রকাশ- 
ভাব । জাগ্রংই হউক কিংব। স্বপ্নই হউক, সকল অবস্থীতেই ব্রহ্ম পুর্ব্বে যে 
'য ভাবে দৃষ্ট হইয়াছেন, এখনও সেই সেই ভাবেই দৃষ্টিগম্য হইতেছেন ; পরবন্তী 
সময়েও তিনি সেই সেই ভাবেই দুষ্ট হইবেন । ব্রহ্ম নিত্য বস্ত ; তিনি সেইরূপেই 

'নৃতা ছিলেনঃ এখনও আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকিবেন। ছিল, আছে এবং 

খাকিবে ইত্যাদি ক্রমধুক্ত জগৎ-প্রতিভ। নিদ্রিত নেব্রদ্য়ের তৈমিরিক চক্রের 

গায় প্রতিভাত হইতেছে। এই প্রতিভা চিন্মঘ্বাতবদৃষ্টি দ্বার দেখিলে সৎ নহে 
এবং অজ্ঞদুষ্টিতে অসৎও নহে । ৪২-৪৫ 

ভে রঘুকুলোত্তম ! রঙ্ক নামক মুগ যেরূপ অরণ্যমধ্যে বিচরণ করিস 

থাকে, সেইরূপ সেই বিপশ্চিৎ অসংবিদিত-পরমতত্ব নিবন্ধন তন্ুুততর বৈশ্বানরো- 
দরের মধ্যেও পুর্ববদৃষ্টী এবং তত্তল্য অন্য জগতে বাঁর বার বিচরণ করিতেছেন । ৪৬ 

অষ্টাবিংশত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত । 

উনত্রিংশদধি ক.শততম সর্গ। 

শ্রীরাম খলিলেন,_হে খযিশ্রেষ্ট ! বিষুরর ক্ুপাষষ এক বিপশ্চিং মুক্তিলাভ 
করিয়াছেন ; অন্ত বিপশ্চিৎ অবিষ্ভার বশে বারম্বার ভ্রমণ করিতেছেন ইহ! 

শ্রবণ করিলাম ৷ অন্ত ছুই বিপশ্চিৎ চন্দ্রলোকে শাল্লীদ্বীপ-রাজ্যে ভোগাসক্ত 

*ইযাছিলেন, তাহাদের দিগন্তদর্শনরূপ দেখবর সম্বন্ধে কি হইয়।ছিলঃ তাহ 

মামার শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে ; অতএব আপনি তাহা বলুন | ১ 

বশিষ্ঠ বলিলেন)_সেই বিপশ্চিত্ঘবয়ের মধ্যে দক্ষিণ-বিপশ্চিৎ চিরাভ্যন্ত 

বাসনাবশে নাঁন। দেই ধারণ করত বিবিধ দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণ করিতে করিতে উত্তর" 
বিপশ্চিতের পথে উপস্থিত ভ্ইয়াছিলেন। উত্তর-বিপশ্চিতের ন্যায় তিনিও 

পহ্ধাগাবরণ উন্মোচন করিয়া পরমাকাশাভ্যন্তরে অনস্ত সংসারপরম্পরা দর্শন 
করিতে করিতে অগ্ভাপি অবস্থিত আছেন। পূর্ব-বিপশ্চিৎ চন্দ্রলোকে চন্দ্রের 

নিকট ছিলেন ; চন্দ্রের মগের উপর তাহার অতিশয় স্বেহ হইয়াছিল; সেই জন্য 

সেই মগের সঙ্গ বশতঃ তিনি ভ্রমণময় দেহোপলক্ষিত মুগরূপে অভস্ভাপি পর্বত- 

প্রদেশে অবস্থান করিতেছেন । ২-৪ 
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অরামচন্ত্র বলিপেন। হে ব্রহ্গন্! (লই বিপশ্চিৎচতুষ্টয়ের সব্বদ1 এক 

বাসনার উদয ছিল। তবে কি নিমিত্ত তাহার। উত্তমাধম ফল প্রাপ্ত হইলেন 1 ৫ 

বশিষ্ঠ বলিলেন,- প্রাণিনিবহের নিজাভ)স্ত বাসন দেশ, কাল ও ক্রিস! 

বশতঃ কোমল হইলে তাহার অন্যথাভী ঘটিয়। থাকে ; আর যদি উহ! কঠিণ 

হয়) তবে অন্ঠথাভাব বটে না। দেশ) কাল ও ক্রিয়। প্রভৃতির একত্ব এপং 

বাসনার একত্ব, এই ইয়ের মধো যাহ। বলবান্ হইবে, তাহারই নিশ্চয় জয় 

হয়। এ্রীক্নপ বিভাগ জন্যই সেই বিপশ্চিদ্গণ ভিন্ন ভিন্নরূপে অবস্থান কৃরিয। 

ছিলেন । তাহাদের মধ্যে ছুই জন অবিষ্যাবাধ্য, এক জন মুক্ত এবং এক 

জন মুগরূপ প্রাপ্ত হইফ্াছিলেন । অস্তাপি সেই ভ্রান্তিবুদ্দিশালা বিপশ্চিং-্ঃ 

অবিস্তার অন্থলাভ করিতে পারেন নাই । অধিগ্ভা সহজ সহমত ভ্রান্তি দ্বার! 

বৃদ্ধি পাইয়। অনস্তাকারে বিরাজিতা | ৬-৯ 

সর্য্যোঁদয় হইলে অন্ধকারপুগ্ত যেরূপ সম্পূরূপে দূর হইম্। যায়, সেইরূপ 
যখন বিজ্ঞানালোক প্রশ্ফুট হয়ঃ তখন অবিগ্ঠার শীঘ্রই উপশম ঘটে । পশ্চিম- 

বিপশ্চিতের স্ববাসনাকল্লিত জগতে মে প্রকারে যাহ! ঘটিয়াছিলঃ তাহা শ্রবণ 
কর। পশ্চিম-বিপশ্চিৎ যখন স্বতিভ্রম ৰশতঃ মধুর-সমুদ্রের পরপারস্থিত 

্ব্ণতূমির ব্রহ্মমহাকাশবাপ্ত দৃষ্-প্রপঞ্চে বাস্তব ব্রঙ্গরূপে দৃশ্যভাব প্রাপ্ত 

হইলেন, তখন তাহার শম-দম এবং ভগবদনুরক্তি প্রভৃতি গুণসমূহ সঙ্গ বশে 

জীবন্মুক্ত মহাত্মগণের অন্তর্গত হইয়। দৃশ্ঠমান জড়বস্তসমূহ যথাযথ জ্ঞাত হইয়।ছিণ 

এবং তাহাদের ব্রঙ্গত্বপ্রাপ্তি ঘটিঘাছিল। জ্ঞানের উৎ্কষ দ্বাপ] মৃগতৃষ্ঃ।-বারি বং 

অবিষ্ঠ। তখন ব্যাহত হইল । ১০-১৭৪ 

পশ্চিম-বিপশ্চিৎ যাহ] যাহা করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টতঃ বান্ত করিলাম 

অবিদ্ঠ। ব্রক্ষমময়ী বলিয়৷ ইহ। ব্রহ্ষের ন্যায় অনস্ত। । অবিদিত অবস্তা ব্রঙ্গ মিপা 

অবিদ্যানামে নিরূপিত হন ; আর বিদিত হইলেই শান্ত পুঙ্গ নামে কথিত হন! 

ভেদই অবিগ্ামষ ; শুতরাং এ ভেদ ভেদই নয্ব। বিপশ্চিং শত যুগেও 

অবিষ্ঠার অস্ত লাভ করিতে সমর্থ নহেন ৷ ১৫-১৯ 

শ্রীরাম বলিলেন।_হে খবিবর । তী বিপশ্চিৎ কি ব্রক্ধীগ-কপাট প্রাপ্ত 

হইয়াছিলেন ? আপনি তো। পুর্বে বলিয়াছিলেন ঘে, তিনি বরন্বাগুকপাট ভেদ 

করিবার জন্য বহির্গত হুইয়াছিলেন ৷ ২০ 

বশিষ্ঠ কহিলেন।__পুরাকালে ব্রঙ্গা উৎপন্ন হুইযাই দ্বিধা-বিভক্ত খ্রন্গাড- 

মণ্ডলজে ছুই হন্তে উর্ী ও অধোদেশে বিভাগ করিয়াছিলেন । সেই জন্য এ 

ছুই ভাগ পরস্পর বহুদুরে অবস্থিত হইয়াছিল । পূর্বকথিত জল প্রভৃতি আবরণ 
কথিত ভাগছ্ষের ন্যায় বিভক্ত হইগ্রাই ছুই ভাগকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে । 



নর্বাণ-প্রক রণ ৪৫৫ 

তাহার! শ্বযং স্বকীয় আধারস্থান। এীঁদুই অগু-কপাটের মধ্যদেশেই আকাশ 

শবস্থিত; সেই আকাশই আনীল বলিয়। পরিদুষ্। উহাতে জলাদি আবরণ 

সংলগ্ন হয় না ব। থাকেও ন1। উল! স্বচ্ছ শন্যময় ; প্রলয় পর্যন্ত উহ] অন্যান্য 

কুতসমূহের আধাররূপে কল্পিত হইয়া আসিতেছে । বিপশ্চিৎ দীক্ষিত ব্যক্তির 

ঠায় সেই অবিগ্ভার পরীক্ষ। জন্য মোক্ষ পর্যাস্ত আকাশে নক্ষত্রচক্রের ন্যায় গমন 

করিয়াছিলেন। অনস্তরূপিণী অবিদ্যা ব্রন্দের অতিরিক্ত বস্থ নহে। কারণ, 

আ|বগ্াই তো! ব্রঙ্গময়ী । অপরিজ্ঞান-অবস্থায় উহার অস্তিত্ব ও পরিজ্ঞাত হইলেই 

'নম্তিত্ব। এই নিমিন্তই বিপশ্চিদ্গণ পরমাকাশে দূর দুরান্তরে অবিগ্তার জগৎ- 
শ্বীপ ভ্রমণ করিতেছেন । তাহাদের মধো কেহ মুক্ত, কেহ মুগ এবং অপর 

.ক১ ব। পূর্বজন্মের পুজীভূত সংস্কার বশতঃ অগ্তাপি ভ্রষণপরাষণ ) ২১-২৯ 

শ্রীরাম বলিলেন, _খধধিবর । যদি আমার পুতি আপনার কূপ হইয়া 

কে তবে কি প্রকারে জগতের কত দূরে কোন্ স্থানে সেই বিপশ্চিদ্গণ ভ্রমণ 

চরিতিছেন, তাহা আমার নিকট সবিস্তাবে বলন। যে সংসারে তাভারা 

জশ্াগ্রহণ করিয়াছেন, সে সংসার কত দুরে অবস্থিত? প্নাপনি আমাদের 

[নকট অত্যন্ত আশ্চর্য কথাই উত্থাপন করিবাছেন 1 ৬*-৩১ 

বশিষ্ঠ কহিলেন, সেই বিপশ্চিৎদয় যে জগতে বাস করিতেছেন, 

'বশেম যত সহকারে, দেখিলে তাহ! আমাদের বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইবে 

এ)! তৃতীযবিপশ্চিং মুগষোনি লাভ করিধাছেন; তিনি মুগরূপে 

সেখানে বাস করিতেছেন) তাহার অন্তর্বত্তী সংসার বঙ্গাগডও আমাদের বুদ্ধির 
গাঁচরীভূত হওয়া সম্ভব নহে। ৩১-৩৩ 

শ্রীরাম বলিলেন,__তৃতীয়-বিপশ্চিৎ মুগষোনি লাভ করত যে জগতে বাস 

করিতেছেন, সেই জগৎ কোথায় অবস্থিত তাহ ব্যক্ত করুন | ৩৪ 

বশিষ্ঠ কহিলেন__পরমব্রঙ্গমষ পরমাকাশে মুগরূপী বিপশ্চিৎ 'য জগতে 
শবস্ঠান করিতেছেন, তাহ| শুন। এই ত্রিজগতের ভিতরেই এ মুগ বর্তমান 

আছে । এই সেই পরমব্রক্ষ মহাকাশ । এই আকাশেই পূর্ব -বিপশ্চিৎ জন্মস্থান 

₹ইতে দূরে অবস্থিত । ৩৫-৩৬ 

শ্রারাম বলিলেন, বিপশ্চিৎ এই জগৎ হইতেই গতি পাইয়াছেন, আবার 

'এই জগতেই মৃগরূপে জন্মান, ফিএকারে এ ঘটনার সামঞ্জন্ত সম্ভব হইতে পারে ?৩৭ 

বশিষ্ঠ কভিলেন।_ হে রাম ! শরীরী ষেরপ নিখিল শরীর নিত্য জ্ঞাত হইতে 

পারেন? আমিও সেইরপ ব্রঙ্গাত্মাবস্তিত সমস্ত ব্রন্মা্ডট জ্ঞাত আছি। সম্প্রতি 
যাহা অসদ্রূপে উৎপন্ন; পুর্বে যাহা সম্পন্ন এবং যাহা বিনশ্বর বিচিত্রঃ পরস্পর 
অস্ত, এবং অভিন্ন টৈতন্যে অবস্থিত অধ্যাস জন্য পরম্পর প্রোত পৃথিবীবিকারভূত 



৪৫৬ বাশিষ্ট-মহা রামায়ণ 

পটতঞ্রাদিরূপে অবস্থিত, সেই সমুদযও আমি বিদিত আছি । অন্য ব্রন্ধাণ্ডের 
অন্তরালাবস্থিত ন্ট কোন মার্গে অবস্থিতিসময়ে ফাহা ঘটিযাছিল। তাহা একট 

্রহ্মাণ্ডে যেরূপে সংঘটিত হয়, তাহা আমি তোমাকে সেইরূপেই বলিয়! 
আমিতেছি। বিপশ্চিদ্গণ স্ব স্ব বাসনাকল্পিত বিবিধ সংসারে সেই সেই দেহ দ্বাএ। 

দশ দিক্ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন । পূর্বব-বিপশ্চিৎ অসীম আকাশপথে দুঃখহীন- 
মনে কাকতালীষ হ্াষে বহু জগত পরিভ্রমণ করিয়। এই জগতেরই কোন এক 

গিরি-দরী-গ্রদেশে হরিণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; তিনি বহু দূর-দুরাস্তখ 
অনেক জগৎ পরিভ্রমণ কবিয়া যে হিতে মুগরূপ প্রাপ্ত তন। সেই কষ্টিও 'এ* 

ব্রঙ্গাকাশে কাকতালীযবৎ অবস্থিত আছে । ৩৮-৪৩ 

শ্রীরাম বলিলেন, মৃগরূপী বিপশ্চিং কোন্ স্থানে, কোন্ দিকে? কৌন্ 
দেশেঃ কোন্ পব্ধতে বা কোন্ বনে অবস্থান করত কি করিতেছে? কি 
প্রকারেই ব| সে শশ্ত-যুক্ত ভূমিস্থিত দুর্ব চর্বণ করিতেছে ? এ মৃগ সব্থ! শিথিল, 
জ্ঞানযুক্ত ) ন্ুতরাং কবেই ব| তাহার সেই পূর্বজাতি স্বতঙিপিথে আসিবে ? ৪৪-৪৫ 

বশিষ্ঠ বলিলেনঃ_-হে রাম ! ব্রিগর্ডের রাজ। তোমাকে একটা ক্রীড়া মুগ 

উপহার দিয়াছেন ; এ মুগ এখন তোমার ক্রীড়াগৃহে অবস্থান করিতেছে, উহাই 

গেই পুর্ব-বিপশ্চিং, ইহ| অবগত হইবে ) ৪৬ 
বালীকি বলিলেন,_-রামচন্ত্র দভামধ্যে এই কথা শ্রবণ করিয়। বিন্ময়াবিষ্ 

হইলেন এবং বালকগণকে সেই মুগ আনিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন । তাহার 
পর সেই ষ্টপুষ্ট মুগ উপস্থিত হইলে; সভাস্থিত সভাগণ তাহাকে দেখিতে 

লাগিলেন । তাহার শরীরাবস্থিত বিন্দৃুসমুহ নক্ষত্রবিন্ুখচিত আকাশমগ্ুলকে 

বিভম্বিত করিতে লাগিল। সে দৃষ্টিপাতরূপ উৎপলাসার দ্বার] সন্দরীগণকে যেন 
পরিতঙ্জন করিতে লাগিল। লন যেন সভাস্তম্তশোভিত মরকতজ্যোতিতে 

হরিততৃণভ্রান্তিপ্রযুক্ত তাহ গ্রাস করিতে উগ্যত হইল। সেই উদ্ধীকৃতনয়ন-গ্রীব 
মুগ বেগ বশত: অস্থির ও অনিবাধ্য হইল। তাহার অবস্থান হেতু সভ্যগণ 
দর্শনোৎকগ্ঠায় আকুল হুইয়। 'উঠিলেন, এবং তাহার আশঙ্কাও তাহাদিগকে 

অত্যন্ত ব্যাকুল করিয়া! তুলিল। সেই মৃগকে দর্শন করিয়! রাজা, মুনি, মন্ত্রী ও 
অন্তান্ত সকল লোকই বিস্মধনাপন্ন হইয়৷ বলিতে লাগিলেন যে, আহা) সংসারের 

কি অনন্ত মায়া ! সকলের দৃষ্টিরূপ নিবিড়োৎপলবর্ষণে সেই মুগ তখন নীলীরুতের 
ম্তায় অবস্থিত এবং রত্াংশজালে পরিষ্কত হইতেছিল। তাহা দেখিয়া অদ্ভূত 
রসাস্বাদজনিত বিশ্ময়জড়ীকৃত সর্বলোকপরিবৃতা সেই সভ। চিত্রলিখিত পদ্ধিনীর 
ন্তায় শোভা পাইতে লাগিল । ৪৭-৫৩ 

উনতব্রিংশদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত । 



ত্রিংশদধিক-শততম সর্গ 

বা্মীকি বলিলেন»_-তাহার পর রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন) হে খধিবর ! 

কি প্রকারে এই বিপশ্চিতের দেহলীভ ঘটিবে এবং কিরূপেই বা বাস্তব 
াত্মাবির্ভীবে উহার দুঃখের অবসান হইবে ? ১ 

বশিষ্ঠ কহিলেনঃ_যে পুরুষ যে দৈবের চির-উপাসন। দ্বার বার বার ইষ্টসিদ্ধি 

লাভ করিয়াছে, সেই পুরুষের অভীষ্টসিদ্ধি সেই দৈব ব্যতীত সম্পন্ন হওয়া সম্ভব 
নহে । যদিও কোনরূপে তাহা হয়ঃ তথাপি তাহা শোভন হয় না; যদিও শোভা 

গাষ। তাহা হইলেও পরিণামে তাহ। কখনই সুখগ্রদ হয় না, যদিও সুখলাভ 

সম্ভব হয়ঃ তথাপি পরলোকে তাহ। কখনই হিতকারিধী হইতে পারে ন।। এই 
বিপশ্চিতের বহ্কিই রক্ষাকর্তা ; স্থৃতরাং স্বর্ণ যেরূপ অগ্নিসংস্পর্শে শ্বচ্ছতা লাভ 

+রে। সেইরূপ এ মৃগ অগ্নিপ্রবেশ করিয়াই উহার পূর্বাক্কৃতি লাভ করিবে। 
তামর| দেখ আমি উহা! অনুষ্ঠান করিয়া তোমাদিগকে দেখাইব যে, পর মুগ 
ণখনই অগ্রি-প্রবেশ করিবে । ২-৪ 

বালীকি বলিলেন” ইষ্টচেষ্টাপরায়ণ বশিষ্ঠমুনি এই কথা বলিয়। যথা বিহিত 
কমগ্ুলু-জলে আচমন করিয়া জালাপুঞ্জময় ইন্ধনশূহ্য অগ্নিকে ধ্যান করিতে 
লাগিলেন ৷ তাহার ধ্যান জন্য সভামধ্য হইতে জালামাল! প্রাদুভূতি হইল। 

সেই বহ্ছি__অঙ্গারহীন, ইন্ধনশৃন্ঠঃ ধূমবিরহিত এবং নিষ্জ্জল । উহা হইতে 
বম্-বম্ শব্ধ সমুভ্ভূত হইতে লাগিল! সেই অগ্রিকে দেখিয়া বৌধ হইল+ যেন 
একটা দীপ্তকান্তি ব্বর্ণমন্দির অথবা সুন্দর কিংগুকবৃক্ষ কিংবা! যেন সান্ধ্য মেঘ 

সমুখিত হইয়াছে! সেই প্রজ্বলিত অগ্রিকে দেখিয়া সভ্/গণ দূরে অপন্যত 
হইলেন; কিন্তু ক্ষীণপাপ হরিণ প্রাক্তন ভক্তি জন্ত অগ্নি দর্শন করিয়৷ হৃষ্ট 

হইল এবং তাহাতে প্রবেশ করিবার ইচ্ছায় তাহার পশ্চিমদিকে উৎপতনৌ গ্যত 

দিংহের স্ঠায় উপস্থিত হইল । ইতিমধ্যে খধিবর বশিষ্ঠ মুগসম্বন্ধে বিচার করত 

দিব্যদৃষ্টি ঘার| তাহাকে পাপহীন করিয়! লইলেন এবং আগ্কে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন, হে ভগবন্, হব্যবাহন ! আপনি দয়া করিয়া এই কমনীয় মৃগের 

ূর্বজন্মের ভক্তি স্মরণ করুন এবং ইহাকে আবার সেই বিপশ্চিৎ 

করুন । ৫-১২ 

বশিষ্ঠমুনি এই কথ বলিবামাত্র বেগনিগ্মক্ত বাণ যেরূপে লক্ষ্যাভিমুখে ছুটিয়। 
মায়, সেইরূপ সেই মুগ সভামধ্য হইতে ছুটিয়। যাইয়। অগ্নিতে প্রবেশ করিল। মুগ 
অগ্সিমধ্যে প্রবেশ করিলে দর্পণগত প্রতিবিম্ব ব সন্ধ্যার আকাশের ন্ায় তাহাকে 

৫৮ 
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স্পষ্টরূশে বিশ্রাস্তকলেবর বলিয়া বোধ হইতে লাগিগ। আকাশস্থিত অন্রখণ্ডের 

ন্ঠায় দেখিতে দেখিতে শী মুগ নরমৃত্তি লাভ করিল । যেরূপ অর্কবিদ্বে আদিত্য, 
চন্ত্রমগুলে নিশাপতি, মহাসমুদ্রে বরুণ, সান্ধ্যমেঘে শশধর এবং নয়নকশীনিকা- 

কোষে, মুকুরেঃ মণিতে ও সঙ্গিলে প্রতিবিশ্ব দৃষ্ট হয, সেইরূপ তখন অগ্রিমধো 
এক কনককান্তি ভক্ত পুরুষ দৃষ্টিগোচর হইল। তাহার পর সন্ধ্যাব্রের সটান 
অথব। বায়ুতাড়িত প্রদীপের ন্যায সেই অগ্নি তখন সভামধ্য হইতে আকাশে 

বিলীন হইল । দৃষ্টিপথে পড়িল__দেবালয় ভগ্ন হইলে তাহার মধ্যস্থিত দেবপ্রতিমার 
ন্ঠটাঘ আঅথব। দৃশ্ঠটপট উত্তোলন করিলে অভিনেতার ন্যায় সেখানে এক পুরুষ 
অবস্থান করিতেছেন । তিনি অক্ষমালা-ধারী, শান্তঃ স্বর্ণ যজ্ঞোপবীতী, অগ্রি- 

শদ্ধ-বন্ত্াচ্ছাদিত ও সগ্ঃ সমুদিত চন্ত্রের ন্যায় প্রভাশালী | ১৩-২১। ত্বাহার বেশ 
দেখিয়| সভ্যগণের মুখ হইতে_“অহো! ভো 1” এইরূপ বিন্ময়স্থচক বাক। 

উচ্চারিত হইল । সভাস্থ অনেকে বলিয়া উঠিলেন।_এই পুরুষ মৃর্তিমান্ 
আভাপতুল্য; স্থুতরাং হনি ভাসনামেই কথিত হইবেন । তাহাদের সেই ভাম- 
আখা। ধশতই তিনি ভাস নামে প্রথিত হইলেন । তাহার পর সেই ধ্যানস্থ 

ভাসাখা পুরুষ সেই স্থানে উপবেশন করিয়া পুর্বজন্মের আত্মবৃত্তান্ত মূল হইত 
স্মরণ করিতে লাগিলেন । সভাসদ্গণ সে সময় একান্ত বিন্ময়াবেশে নিম্পন্দ 

হইয়া রহিলেন। তখন ভান ক্ষণমধ্যে সম্পূর্ণ আখত্ববৃন্তান্ত বিদ্রিত হইয। ধ্যান 

হইতে নিবৃত্ত এবং উত্থিত হইলেন । এই সময় সভাস্থ সভাগণ তাহার দৃষ্টিপ 
নিপতিত হইল। ২২-২৬। তাহার পর আহ্লাদিত হইয়! বশিষ্ঠমুনিকে তিনি 
প্রণাম করিয! বললেন-_হে জ্ঞানপ্রভাপ্রদ ব্রহ্মন্! (তোমাকে নমস্কার করি। 

তখন বশিষ্ঠ মুনি স্বীয় উভয় হস্ত দ্বার। তাহার মস্তকম্পর্শ করিয়া বলিলেন, 

তোমার চিরদৃশ্তমান অবিদ্ভা দূর হউক । অনন্তর সেই পুরুষ রামচন্দ্রকে “জঘ 
হউক” বলিয়া শুভাশীর্বাদ করিলে? রাজ! দশরথ নিজ আসন হইতে কিঞ্চিং 

উখিত হইয়া সহান্ত-বদনে বলিলেন, হে রাজন! আপনার কল্যাণ ০৩11 

আপনি এই আসনে উপবেশন করুন। হে গন্মজন্মাস্তরীণ সংসার-্রান্ত! 
আপনি এখন এইখানে বিশ্রাম করুন : ২৭-৩০ 

বান্ীকি বলিলেন। রাজা দশরথের উক্তির পর ভাসনামধেয় বিপশ্চিং 

বিশ্বামিত্র প্রসভৃতি খধিগণকে প্রণাম করিষ়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন 

করিলেন । ৩১ 

₹খন দশরণ বলিতে লাগিলেন? হ্বায়। আণানবদ্ধ গজ যেরূপ ছুঃখ পাধ, 

সেইরূপ এই অবিগ্যাবদ্ধ বিপশ্চিৎ দীর্ঘ দিন বহু দুঃখ ভোগই করিয়াছে | হায়? 

তত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তির কি বিষম গতিই না ঘটে! স্বচ্ছ আকাশে একমাত্র অজ্ঞানই 
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স্টিবিভ্রম প্রদর্শন করায়! বিতত আত্মা ত্বারা এই সমগ্র জগৎ সমাশ্ৃত ; কিন্তু 

কি আশ্চর্য্য! বিপশ্চিৎ দীর্ঘকাল এখানে ভ্রান্ত হইয়াছেন ! বাস্তবিক চিদাত্ম- 
বৃত্তি শূঙ্টাত্ম মায়ার কি আশ্চর্য্য মহিমা! ! উহা স্বয়ং মহিমশন্ হইয়াও আকাশের 
ন্যায় অসঙ্গ ব্রহ্মচিদ্ঘন বিচিত্র জগদ্রূপে প্রকাশমান । ৩২-৩৫ 

ব্রিংশদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত 

একত্রিংশদধিক-শততম সর্গ 

দশরথ বলিলেন, এই বিপশ্চিৎ অবিস্তা বশতঃ র্ীপ কষ্ট ভোগ করিয়া- 

ছিলেন, তাহা অবিপশ্চিৎকার্ধয বলিয়া আমার মনে হয়। কারণ, “অবস্থাই 
হা সাধন করিব এইরূপ একটা বিফল আগ্রহ যদি মিথ্য বস্ততে করা হয়। 
চাহ হইলে উহ1 দুঃখদায়ক হয় । ১ 

বাল্মীকি বলিলেন+ এই সময় রাজার পার্থে উপবিষ্ট মহষি বিশ্বামিত্র গ্রসঙ্গা- 

ধন বলিলেন,_ হে রাজন! আপনার বাক্য সত্যইঃ যে সকল ব্যক্তি তত্বজ্ঞান 
লাভ করেন নাই, সেইরূপ ব্যক্তির এইপ্রকার ত্রান্তিরূপিণী বাসনাই সযুদদিত 

হয়। এই অবিগ্ভ। জন্ঠই অক্ষীণনিশ্চয় বাটধান রাজকুমারগণ আজ সপ্তদশ 

লক্ষ বৎসর যাবৎ পরিভ্রমণ করিতেছেন! তাহার। মুত্তিকার শেষ দর্শন করিতে 

প্রবৃত্ত হইয়া আজও উদ্বেগরহিত হইয়া ধাবিত হইতেছেন। এই যে প্রসিদ্ধ 

পাতাল-তুরাদি-লোক-ঘটিত পৃথিবীসমস্টি, ইহা আকাশেই গোলাকারে অবস্থিত | 
হিরণাগর্ভের সন্কল্পবলেই ইহ! স্থির কর! যায়; পরস্ত অপরের পক্ষে নিরূপণ করা 

সম্ভব নহে। বালকের সন্ক্পবৃক্ষবৎ ইহার অবস্থিতি। (যর্ূপ পিপীলিকাশ্রেণী 

আকাশরুদ্ধ কন্দুকের দশ দিকে থুরিয়। বেড়ায়, সেইরূপ ভূতসমূহ তাহার 

আধারতুবনে নিয়ত পরিভ্রমণশীল। ২৭ | এই পুথিবীর অধঃ ও উর্ধা অংশের 
যেখানে ষেবাস করেঃ সে সেই স্থানেই থুরিয়া বেড়াইতেছে। আকাশের 

মন্দাকিনী ও চন্ত্রার্কাদি নক্ষত্রচক্র বায়ুবন্ধন জন্য দূর হইতে তুর্লোক আশ্রয় 
করিষ। পরস্পর সংস্পর্শ-রহিত হইয়। ভ্রমণ করিতেছে । জ্যোতিশ্ক্র-পরিবেষ্টিত 

এই ভূবনেই ছ্যলোকের অবস্থিতি । সকল দিকেই উর্ধে আকাশ ও অধো- 
ভাগে মৃত্তিকা বিরাজমান ৷ পৃথিবীমগুলের অধোভাগে যে সকল পদার্থ-পরম্পর। 

ভ্রমণপরাষুণ, তাহারা নিজ নিজ অবন্পব চিতপ্রদেশে সংযুক্ত করত ঘুরিয়। 
থাকে । পক্ষিকুল উৎপতন দ্বারা ষে আকাশে গমন করেঃ তাহাই উর্ধ নামে 
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অভিহিত হইয়া থাকে । হে মহারাজ! পুরাকাঁলে ভূলোকস্থ বাটধান-দেশে 

ৰাতদধীশ্বর নামক এক ক্ষত্রিঘ্ব ছিলেন। তীহ্ার বংশে তিনটি রাজপুজ্রের জনম 

হয়। বিপশ্চিৎ যেরূপ জগতের শেষ সীম] দর্শন জন্ট বাহির হুইয়়াছিলেন; সেই 

তিন রাজপুত্রও সেইরূপ জগতের শেষ কোথায়, তাহা দর্শন নিমিত্ত দৃঢ় সঙ্ল্গ 

করিয়। বাহির হইয়াছিলেন | ৮১০: তাহার| বহুবার কত কত দ্বীপঃ কত সমুদ্র 

অতিবাহন করিতে লাগিলেন ৷ বার বার সেই সকল স্থান তাহাদের সম্মুখে 

পড়িতে লাগিল; তাহারাও বার বার উহা অতিক্রম করিতে লাগিলেন এবং 

মধ্যে মধ্যে মৃত্যুর পর আধার নব নব দেহ লাভ করত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত 

করিতে লাগিলেন। স্বচ্ছ কদ্দুকাসক্ত কীটবৎ নিরন্তর ভ্রমণ করিতে করিতে ও 

পৃথিবীর শেষ-সীমাদর্শন তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। বিবিধ দেশ-দেশাস্তরে 

যাতায়াত করিয়। তাহারা অভিজ্ঞ হইলেন মাব্র। যেরূপ আকাশ কন্দুকত্রান্ত 

পিগীলিকাশ্রেণী, সেইরূপ তাহার! আজও অবস্থিত আছেন । হে মহারাজ! 

তাহারা কখন দুঃখিত হন নাই অথবা এখনও ছুঃখান্ুভব করিতেছেন ন1। এই 

ভূলোকের অধঃ বা পার্শস্থ যে যে স্থানে তাহারা উপস্থিত হইয়াছিলেনঃ সেই 

সেই স্থানেই সীমাহীন অধ ও উর্ধদিক্ সমুদয় দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলেন । ১৪-১৪ 

তাহারা বলিয়াছিলেন। যদিচ আমরা বিশেষ উদ্যোগ করিয়! এ স্থান হইতে 

শেষ মীম! পাইলাম ন।) তথাপি আমাদের নিবৃত্তি নাই; আমরা এখনও ভ্রমণ 

করিব। এইরূপে বুঝিবে» সমুদয়ই সেই ব্রক্ম্কগ্লাড়ন্ঘরময় ; প্রকৃতপক্ষে কিছুহ 

কিছু নয়। এ মকলই স্বপ্দৃশ্তবৎ অসীম । ইহ| চিদধিষ্ঠান বশতঃ অজ্ঞানকল্পিত 

সঙ্গল্পের চিন্মাত্রই তত্ব। সঙ্কল্প ব্রঙ্মাধিষ্ঠিত। এই নিমিত্ত চিৎস্বরূপই ব্রক্ষ! 

আবর্ত, তরঙ্গ ও বুদ্বুদাদি প্রভৃতি যেরূপ জল হইতে ন্বতন্ত্র নহে? সেইরূপ যাঁহ। 

চিন্মাব্রকল্পিত, তাহাও চিৎ ব্যতীত অপর কিছুই নহে। তুল্য অন্যের অত্যন্ত! 

সম্ভাবনা বশতঃ যাহা ষে প্রকারে প্রভান্বিত হয় তাহ চিদাভাতিরিক্ত অন্ঠ 

কিছুই নহে। সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় এই নামরূপ প্রকাশিত জগৎ বিদ্যমান ছিগ 

না; স্থৃতরাং ইহা শূন্ত । এই যে শৃন্ট, ইহাই ব্রহ্জাকাশ ; সেই ব্রহ্গই এখন 

স্বয়ং জগদাকারে প্রতিভামমান হইতেছেন। প্রলয়-স্থ্টি এইরূপেই দুষ্ট 

হইতেছে । ১৮-২২। কাম, কর্ম ও বাসন! অনুসারে সেই চিজ্রপকে যিনি থে 

ভাবে কল্পনা করেন, তিনি সেইরূপেই তাহাতে আসক্ত হইয়া পড়েন। পূর্বেও 

চিরকাল যেরূপ জড় ও চিদ্রপের অন্তান্তাধ্যাসযুক্ত স্বসংসার বর্তমান ছিল? অগ্রে 

ও চিরকাল সেইরূপই থাকিবে । উহা দৃশ্টাত্মক, একরূপ ও ক্ষয়রহিত। এ 

অক্ষযরূপ স্বযষ্প্রকাশ এবং অপ্রকাশের ন্তায়ও আভাসযুক্ত ৷ যেরূপ পর্বতাত্যন্তরে 

শিলা ও আকাশে নির্খল আকাশ অবস্থিত, সেইরূপ সেই হ্থুক্ম চিন্মধ্যেই সেই 
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সেই আক্ৃতিধুক্ত বাসনা বচ্ছিম জগদনুভবাণুসমষ্টি বিষ্কমান। স্বভাবনিষ্ঠ ব্যক্তিরাই 

অব্যাকৃত আত্মোদরে অবস্থান করেন; নিরবদ্ক চৈতন্তে অবস্থিতি করেন না । 

কাঁরণ, তাহাতে অন্য ব্যাবর্ত্য রূপের অস্তিষ্থ নাই । হে পবিক্রচেত। সভ্যসমুহ ! 
সেই ব্রক্ষগ হইতে অব্যাবৃন্ত এই জগৎ; কারণ, স্ুবিস্তত জগত ব্রহ্মভাবস্বরূপেই 

অবস্থিত। পূর্বাপর সিদ্ধান্ত লইয়াই ইহা নি্দি্ট। জীব সেই পরমধাম হইতে 
প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং প্রচ্ুত ন! হইয়াও নানাত্ববুদ্ধি বশতঃ 'জীবোইহংরূপে গ্লানি 

ভোগ করে 3 ইহাই বড় বিস্ময়ের বিষয় । হে বিপশ্চিৎ! হে ভাসাপরনাম- 
ধারিন্। হেরাজন্! তুমি কোন্ কোন্ দৃশ্ঠ দেখিযাছ? কোন্ স্থানেই বা 
নৃমণ করিয়াছ ? যদি তোমার শ্মরণ হয় তে! সংক্ষেপে তাহা বিবৃত কর । ২৩-২৯ 

ভাস বপিলেন,_ আমি বহু দৃশ্ত দেখিয়াছি ; অখিন্ন অন্তঃকরণে বহু স্থানে 
অনেক ত্রমণও করিয়াছি। বিবিধ প্রকারে অন্ুভূয়মান অনেক পদার্থ আজও 
আমার স্মতিপথে বিচ্ভমান রহিয়াছে । আমি দুরে-_-অতি দূরে নান। শরীরে 
অমীম জগদস্তরালে অব্যাকত আকাখতটে অনন্ত স্ুখ-ছুঃখ ভোগ করিয়াছি 

আমি অগ্রিদেবের প্রপাদে দৃঢ় চিত্তে বিচিত্র শরীরে জন্মান্তরা র্তে বিঘূর্ণিত হইয়াছি; 

স্ববং অসীম দৃণ্তপরম্পর। অন্গুভব করিয়াছি । আমি প্রতি জগতে বিবিধ দেহে 
পরিন্রষণ করিয়া পুর্ধবতন দৃঢ় নিশ্চয়ের স্মরণ জন্য দৃশ্ঠাত্বক আবদ্যার শেষ 
পরীক্ষায় সম্পূর্ণ যত্র লইয্বাছিলাম | আমি সহম্র বৎসর পর্যন্ত বৃক্ষরূপে ছিলাম । 

সেই সময় বহিঃপ্রবৃত্তি-বর্ষিত জীব কত্তক আমার সুখ-ছুঃখ-ভোগ হইত । তখন 

পৃর্বাপর-পরামর্শের জন্য চিত্ত ন। থাকায়, পুষ্পকল প্রভৃতির উৎপত্তিবিস্তার- 
বিষয়ে আমি কন্দবিশেষের হ্যায় ভৌমরসকালাদিতন্ত্র হহয়াছিলাম ৷ ৩০-৩৪ | 

তাহার পর আমি এত বর্ষ ধারম। মেরুপ্রদেশণের মুগরূপে ছিলাম, 

সে সময় আমার স্বর্ণের হ্যা বণ ও বৃকপর্ণের স্ঠায় কর্ণ হইয়াছিল । আমি তখন 

দৃত্বান্থুরভোজ্জন এবং গান কারতাম; এ ছুই ব)াপাবে আমার অত্যন্ত অনুরাগ 

ছিল। সেবনে ষেসকল হারণ ছিল আমি তাহাদের অপেক্ষ। কনিষ্ঠ ছিলাম; 

সেই জন্ত আমার শরীর ক্ষুদ্র ও অল্লবলশ।পী ছিল। সুতরাং আমি কাহাকেও 

হিংল। করতে পারিতাঁম না। অনন্তর ক্রৌঞ্চ-পর্ধতপ্রদেশের কাঞ্চনকনদরে 
আমি পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত শরভাকারে ছিলাম । সে সময় আমার আটটি পদ 

ছিশ। কিন্তু কিছু কাল পরে শিলার্দিপাতে আমার অতি শোচনীয়রূপে মৃত্যু 

হইন্াছিল। অতঃপর আমি বিদ্যাধরষোনি প্রাপ্ত হই । তখন মল ও মন্দর 

পর্বতের মন্বার, চন্দন ও চদস্ববৃক্ষের নিকুঞ্জদমূহে মৌরভ ময় বৃক্ষান্দোলিত বায়ুর 
সহিত বিদ্যাধর-কামিনীগণের সুরতধর্্ামৃত পান করিয়াছি । অতঃপর আমি 
বিরিঞিঃবাহন হংপের পুত্ররূপে পঞ্চদশ বৎসর যেরুপর্কতে মন্দাকিনীর তটাস্তরালে 
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রমণ করিয়া এবং স্বর্ণপদ্মেধ মধু-পিশঙ্গিত পঞ্ঃপানে কালযাপণ 

করিয়াছি | ৩৫-৩৮ | ক্ষীরোদ-বেলারণ্যের সমীরণ যাহাদিগের লীলালকবল্লরী 

আন্দোলিত করিত) আমি শত বধ যাবৎ নেইরাপ মাধব-স্থন্দরীগণের শোকাপ- 

হারী সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছি । আমি কালগর শৈলের মঞ্জরিত করগগুঞ্জাবনে 
জন্থকরূপে অবস্থান করিয়াছিলাম | (সই অবস্থায় এক দিন করিপদ দলশে 

আমার দেহ পিষ্ট ও চুগিত হয়) তাহার ফলে আম অদ্ধমৃত হুইয়! পড়ি। 

সেই অবস্থায় দৃষ্টিগোচর. করিলাম”_-একটা সিংহ আসিয়া সেই হস্তীকেই বধ 
করিঘ। ফেলিল। অতঃপর সহা গিরর 'সম্তানকশোভী সানুদেশে সিদ্ধশাপ বশে 

আম চন্দ্রবদন! স্ুরন্ন্দরী হুইঘ| কল্পদ্রমসমূহের স্তবকমগ্ডত ভবনে সত্যযুগের 

অর্দক্ক সয় একাকিনী মাস্থান কাররাছি। তংপরে আমি হিমালয়-নক্ষিহত 

জণপ্র।্-প্রদেশে করবীর-পভাকুজে সর্বপ। রমণশীল বল্মীক নামক পক্ষী হুইয়। 

শঙ্কশুন্ঠ-মনে শত বতলর যাপণ কারধাছি। এইপ্রকারে দুই জন্মে আমার 

সিন্ধশাপ বিদুরিঠ ছুয়। তাহার পর আমি এক সিদ্ধ হুইপ জন্মগ্রহণ কগি। 
সেই অবস্থায় আমি মহেন্দ্র পর্বতের মানুদেশে চন্দনবৃক্ষ-বেষ্টিত লতাগৃহে কও 

কামিনীজনকে লম্বিত দর্শন করি । তাহার। যেন সেই লতাসমুছের ফলসমষ্টির 
ম্য(য্র আবলিত হইতেছিশ। তাহার পর আমি তাহাদ্দিগকে অপহরণ করিলাম 

এবং এক এক করিব বহ্ দ্রিন উপভোগ করিপাম। ইহার পর আমি নির্বেদ 

প্রাপ্ত হই। আমি নেহ স্থানের পব্বতের নিতন্ব-কদম্বকচ্ছে তপস্বী হুহইয়। 

কালযাপন করি৷ ৩৯-৪৪ 

হে মুনীন্র! আর একট আশ্চর্য পদার্থের কথ বলি, শ্রবণ করুন। সেহ 
আশ্চর্য পদার্থ ব্রদ্ধ ভিন্ন অপর কিছুই নূহ । সেই ব্রহ্ম অনস্ত বন্ধাণ্ড দ্বাপা পরি- 

পরত) বারিচরসমূহের ন্যায় অশেব দিগন্তন্থ ভূতকুল তাহাতেই অবস্থান করি 
তেছে দেই ঈবধদ্বাকৃত নামরূপাব্থ ব্রহ্মই অতি আশ্চর্য্য | ভ্রমণ করিতে করিতে 

কোন স্থানে এক কামিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল । দেখিলাম) নিম্ুল দর্পণে 

প্রতিবিশ্ববৎ তাহার দেহে আকাশ-পর্বতাদিলহ দিক্, কাল ও প্রাণিপরিবেষ্টিত 

ত্রিলোক প্রকাশমান হইতেছিণ । আমি (সেই কামিনীকে তখন জিজ্ঞাস করি- 
লাম? অধ্ধি বরাঙ্গি! তুমি কে? ত্রিঙ্গগদ্-ঘটিতই কি তোমার এই দেহ? শুনিয়া 
সেই কামিনী আমাকে বলিলেন, _€ষ শুদ্ধচিৎ বক্পরস্পরায় সর্ধ প্রকাশিক1; 

আমি তদ্ব্যতীত অপর কেহই নহি। এই যে মুর্তামুর্তাত্মক মহাজগৎ বিদ্যমান, ইহ। 
আমারই শরীর । হে পুরুষ! যেরূপে আমি বিশ্রবৈকদেহ।? সেইরূপে সকলঙ্। 

ইহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই। লোকগণ ষখন এইরূপে সকল বস্তই জানিতে পারে, 

তখন আর এভাব তাহারা দর্শন করে না। আর যে সময়ে প্রতি বন্তত্বভাব 
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সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকেঃ তখন এই ভাৰ দেখিয়। থাকে । প্রাপিগণ এই দেহাস্তগতি 

জগতে প্রত্যহই সর্ববেদ এবং শান্্রাদির শব্দনামান্ঠরূপ নাদাত্মক অনাহুত ধ্বনি 

শ্রবণ করে । ৪৫-৪৯। সেই ষে স্বতঃধবনি, তাহা বিধি ও নিষেধগর্ভ ; অর্থাৎ বিধি 

"াঁকিলে নিত্য-নৈমিত্তিক কম সম্পন্ন করিজ্বেঃ শমদমাদির অনুষ্ঠান করিবে আর 

'নষেধ স্থলেঃ অমুক কার্য) করিও ন।। অমুক বস্তু খাইও না? ইত্যাদি । দেই 
দ্বনি শ্রবণ করত তাহার অন্তর্গত বিধি-নিষেধ-শাঙ্সের শ্যায় বাচ্যরূপ জগত ষে 

দেহে বিগ্কমান আছে? এইরূপ সন্ভরবন। অথগত হইবে৷ বস্থসমূহে অনুগত সত্তা 

ঘ প্রকার শব্ব-সামান্তম্বভাবঃ '্ অনাহত ধবনিও ঠিক সেইরূপই | ফলতঃ অতি 

বড় জড়বুদ্ধি প্রসৃতিতেও যখন জগদঘটিত চৈতন্ঠের সামঞ্জস্ত “দখা যাষ। তখন 

চতনপ্রায় তোমাদের শরীরে তে! বাস্তবিক অসামঞ্জন্ত হইতেই পারে না' আমি 

কান সময়ে কোন দেশে স্ত্রীশন্ত জগতে উপস্থিত হইয়াছিলাম | সেখানে বহু ভূত 

বাহর হইতেছে । সেখানে উতৎপাতাদিজন্ঠ নিরপেক্ষ আকাশে আমি “মঘ দেখি- 

মাচি। তাহাতে শস্্-সংঘটনধ্বনির শ্ঠর় ঝন্ ঝন্ ধ্বনি উত্থিত হইতেছে | ৫*-৫২ 

সেই মেঘ হইতে বারিধারার স্তাম ধিদ্বাদাদি বহির্গত হয়, সেই বিছ্যত্খণ্ডের 

সহায়তায় মনুষ)গণের শঙ্ত্ প্রস্তত হইঘ| থাকে । এ জগতে যে পরিমাণ গ্রাম- 

খৃঠাদি আছেঃ সে সকলই আকাশপথে গমন করিতেছে ; অতি দুরে দিগস্তরে 
»লিযাছে । কিন্তু সেই সকল গ্রাম আমি অন্য স্থানেও দেখিয়াছি ! এ জগতে ষে 

সমুদর গ্রাম-গৃহ আছে» আমি সে সকলই দর্শন করিয়াছিও কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, 

নামার দৃষ্টি পে পময়ে তিমিরাদি ত্বার। উপহৃত হইয়াছিল । এই দেব, মনুষ্য ও 

শাগাদি ভ্িলোকবাশীর যাহ! কিছু অবান্তর বিভাগ সে সকলই শুন্য) স্থতরাং 

খলিতে পারা যায়_পর্বভুতই তুল্য । আকাশ হইতে সর্ধতুতই উদ্ভুত এবং 
কালক্রমে আকাশেই সর্বভূত লয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং আমি এ জগতের এক 
খাক্যাতীত অধিস্বামীকে স্মরণ করিতেছিঃ আর স্মরণ করিতেছি-_-অপুর্ব দেব- 

পানব-দর্প-মনুষ্যাদি ভূতসমূহ, অপূর্ব বৃক্ষগ্রাম-রাজি ও অপূর্ব লোকাত্তর- 
সমম্থিত অসীম মহাজগত। এ বিষে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। ফল 

কণা) আমি গমন করি নাই, এমন দিক্ নাই॥ আমি দেখি নাই, এমন দেশও 

এই? এবং যাহা অনুভব করি নাই? এমন কৌোতুকও কিছুই নাই। ফলে 

আমার অন্ুভূতিরূপ সর্বসাক্ষী হইতে স্বতন্র অধিষ্ঠান অপর কিছুই বিগ্ভমান নাই। 

পূর্বে ক্ষীরসমুদ্রের মস্থনসময়ে পরিভ্রমণশীল মন্দর পর্বতের রত্রময় শৃঙ্গের তীক্ষা গ্র 

ঘষণ দ্বার! উপেপ্দ্রের ভুজাঙ্গদের যে মেঘগর্জনের স্টায় শিঞ্জন জনসমূহ কর্তৃক শ্রুত 

হইয়াছিল, আমি সেই আশ্চর্যজনক শিঞ্জন অগ্যাপি স্মরণ করিতেছি । ৫৩৫৮ ॥ 

একতিংশদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত 
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ভাস বলিলেন,_আমি এক সময়ে মন্দরগিরির মন্দারপুঞমর গৃহে মন্দর।- 

নায়ী এক অঞ্গারাকে আলিঙ্গন করত সুখে নিদ্রা যাইতেছিলীম । সেই সময়ে 
নদীপ্রবাহ তৃণের ন্যায় আমাদিগকে ভাসাইয়] লইয়া চলিল। এই জল্প্লাবন 

দেখিষা অগ্পর| ব্যাকুল হইল। আমি তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া জিজ্ঞাস! 

করিলাম)--অমি বালে! এই আকম্সিক নদীগ্রবাহে আমর! নিপতিত 

হইলাম কি জন্ট? ভয়ুচকিতা অগ্সর। উত্তর দিল__প্রিয়তম ! এই অঞ্চলে 
যে সময় চন্দ্রোদয় হয়ঃ সে সময় চন্দ্রকান্তমণিময় পর্বততটের সন্তানম্বরূপ নদী 

সমূহ প্রঅবণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমাদের নিদ্রার পুর্ব্বে এ কথা বলিতে 
আমি বিশ্বৃত হইয়াছিলাম। কারণ? তখন তোমার সঙ্গমরসীবেশে আমার মন 

ত্মায় হইয়াছিল। এই কথ। বলিয়! সেই অগ্মরা পক্ষিণীর ন্যায় আমাকে লইয়। 

আকাশে উড্ডীন হইল। ১-৪ | আমি সেই অগ্দরার সহিত আবার সাত বর্ধকাল 

বিমল মন্দর-শূঙ্গে বাস করিলাম । ইহার পর-জন্মে আমি জেযোতিশ্চক্রশূন্ত এক 

প্রকার জনাকীর্ণ স্বগ্রকাশ জগৎ দৃষ্টিগোচর করিলাম । সে জগতে দিগাবভাগ; 
দিব|-রাত্রিঃ শাঙ্গী বা বেদবাদ কিছুই নাই এবং দৈত্যাদিত্যদিগের ভেদ নাই। 
সে জগৎ আত্মার প্রকাশ দ্বার! প্রকাশমান। তাহার পর আমার যে জম্ম হয়। 

তাহাতে সমুদ্রতীরবর্তী আকাশম্পর্শা গিরিনিতন্ব-কদন্বকচ্ছে বিছ্যাধর এবং দেব- 
গণের বিছার-বিমান প্রদেশে আমি সোম নামক বিগ্ভাধররূপে চতুদ্দিশ বৎসর 
তাপম হইয়। অবস্থান করিয়াছিলীম। এই জগতে যে সময় আমি অবিষ্া- 

দর্শনের জন্য উত্স্রক হই, তখন আগ্নিদেবের বরপ্রসাদে কখন বায়ুর ন্টাঃ 

ৰেগবান্ স্বন্দর অশ্ব, মেঘাকাতি মানব এবং সিংহ, হস্তী, হরিণ) তরুলতা ও 

অন্ান্ত বিবিধ মুগ-পক্ষিপন্নগ-সমাকৃত অমীম আকাশে উপস্থিত হইয়া অতি 

জ্রত জন্ম গ্রহণ করিলাম । পরে সেই জগৎ হইতে যখন বাহির হইলাম; তখন 
মহাসমুদ্র-বিস্তৃত এক নভঃপ্রদেশে পতিত হইলাম | সেই স্থানে সেই সেই দেশের 

আকাশনক্ষত্রচক্রে আবদ্ধ হইয়া! দিন, রাত্রি, মাঁস, খতু ও অয়নাদি কাঁল এবং 
দিক্চক্রবালে যাতায়াত অনুভব করিতে লাগিলাম । আকাশে এ প্রকারে 
পড়িয়া যাওয়ায় আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম। সেই জন্য আমাৰ 
অত্যধিক নিজ্ত্রীর উদ্রেক হইল । আমি সেইরূপ নিজ্রিত-দেহে স্বপ্রাম্মক 

জাগ্রদবন্থায় স্বাআ্মীতেই বিশ্বোপলদ্ধি করিতে সমর্থ হুইয়াছিলাম | ৫-১২। ক 

পক্ষী যেরূপ বামুবলে পরিচালিত হয়ঃ সেইরূপ আমাকেও তখন সংসারচাঞ্চল/বশে 
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সরিচালিত হইয়া আবার পুব্বসক্কল্লিত দৃণ্ঠ-পরিচ্ছেদরূপ জগদ্গুহায় পড়িতে 
ইইল। ষে পথ্যন্ত চক্ষুর বিষয়ুদর্শনাশা প্রীদুভূতি হয়ঃ সে পর্য্স্ত আমি ক্ষণমাত্রেই 
মন করিয়াছিলাম। আবার সেইরূপ দৃষ্ট হইল, দৃষ্ট হইবার পর দৃশ্য বস্ত 
দমস্তই পাইয়াছিলাম। এইপ্রকারে যাহ! জাগ্রত-্বপ্রাবস্থায় দৃশ্ত ও তদ্ভিন্ন 
অবস্থায় অদৃষ্তঃ এইরূপ বিষয়োদেশে প্রবলবেগে গম্যাগম্য দেশসমূহ উল্লজ্যন 
করিলেও আমার বহু বর্ষ অতিক্রান্ত হইয়াছিল। হ্ৃদয়স্থ পিশাচের অলীকত্ব 
বালক যেরূপ জানিতে পারে না, সেইরূপ দৃশ্তনামক অবিগ্ভার আমি অস্ত 
ইলাম না। ইহা সৎ নহে, ইহাও সৎ নহে, এইপ্রকার বিচার যদিও আমি 
এহুবার করিয়াছি, তথাপি চিরাভ্যন্ত দ্বৈতসংস্কারের প্রাবল্যে উহা সত্য, ইহা সত্য, 
এইপ্রকার প্রতিবিষযবিষয়িণী ছদৃর্টি আমার নিবৃত্ত হয় নাই । উহ] বিচারযোগে 

'শবৃত্ত হইলেও প্রতি যুহূর্তেই দেশ-কালভেদে ইষ্টানিষ্ট জনগণের সমাগম জন্য 
প্রসক্ত স্থখছুঃখ দ্বার। নদীবারির ন্যায় নুতনভাবে আসিয়। উপস্থিত হম়। ১৩-১৮ 

এইবার আমার এক অপুব্ব তালীতমালবকুলাদিসমন্িত উন্মাদ- 

বাযুবেগান্বিত শৃঙ্গ স্মৃতিপথে প্রকাশ পাইতেছে। সেই শূঙ্গে সুষ্য প্রভৃতির রশি 
শাই ; তথাপি উহ। নিজ কান্ডিচ্ছটায় প্রকাশমান। এই যে চরাচরাত্মক 

বশ্বসংসার দৃষ্ট হইতেছে। ইহা আমার সেই দুষ্পুর্ব শৃঙ্সের সানুস্থানীয়। সেই 
আশ্চর্য্য শূষ্স অন্য কিছুই নহে, তাহ! সেই কর্বাধিষ্ঠান ব্রহ্ম । যাহার] তত্বন্ঞ 
ণক্তি, সেই শুঙ্গ তাহাদেরই মন হরণ করে৷ অপিচ, যাহা নির্খল, দ্বিতীয়রহিত, 
“প্ববিকার-পক্কা-বিরহিত ত্রিবিধ পরিচ্ছেদশন্য বস্তু, শাহাও কোন রম্য জগতে 

আমি অনুভব করিয়াছিলাম। তাহার তুলনা দেবরাজলক্্রীও গণ্যা 

নহেন | ১৯-২০ 
্বাত্িংশদধিক-শততম সগ সমাপ্ত 

্রয়ন্ত্রিংশদধিক-শততম সর্গ 

(বপশ্চিৎ বলিতে লাখিলেন,শবণ বরন? অপুর্ব জগতে আম ঘ এক 
ছান্চর্য) বস্তু দেখিযাডি, তাহ। শুনুন | এ্রন্গহত্যাদ্ির ফলে যে রৌরব প্রভৃতি 
শরকপ্রাপ্তি ঘটিয়। থাকে, উহ| তাহার তুল) হইলেও অগ্রিসকাশ হইতে লব্ধ 

বর-প্রভাবে সবলে তাহা আমার অনুভূতিগোচর হইয়াছিল! আপনাদিগের 
অঞ্লম্য কোন এক আক।শপ্রদেশ আছে; গেখানে প্রদীপ্ত-চুর্যয চন্দ্রা দি-সমস্থিত 

্ 

৫৯ 



৪৬৩ বাশিষ্ঠমহারামায়ণ 

এক আশ্ডর্য্য জগৎ বর্তমান । সন্নিবেশক্রমে এঁ জগৎ এই দৃশ্ঠমান ব্রহ্মাগুসদৃশ 
হইলেও শূন্যত্ব নিবন্ধন ইহ! হইতে অন্যরূপ | দৃষ্টান্তস্বর্ূপ বলা যায়, স্বপ্নকালীন 
যে নগরাদি দুষ্ট হয়, তাহ] জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট নগরসদূশ হইলেও জাগৎসময় তাহার 
অভাব নিঙ্গিত্ অন্যরূপ বলিয়াই বোধ হয়। এ জগতে যে সময় আমি বাস 

করি, তখন আমার হৃদয়স্থিত অর্থান্সসন্ধানের জন্ঠ যখনই দিস্যুখে দৃষ্টিনান 

করিলাম, অমনি দেখিতে পাইলাম, পৃথিবীপৃষ্ঠে এক ভ্রমরনিকরবৎ মলিনাকৃতি 
পর্ববততুল্য মহাচ্ছায়া ঘুরিযা! বেড়াইতেছে । সেই অত্যধিকচ্ছাযীজনক আশ্চর্য 
পদার্থ টি কিঃ তাহা ভাবিতে ভাবিতে যেমন আমি দেই জগতের উদ্ধভাগে দৃষ্টি 

নিক্ষেপ করিলাম, অমনি দৃষ্ট হইল» আকাশপ্রদেশেও একট। গিরিসদৃশ পুরুষমুদ্ধি 
ঘূর্ণমান হইতেছে । চিন্ত। করিলাম-_এই বিক্ষিপ্ত পর্বতের ন্যায় পতিত শৈলবৎ 

গুরু বস্তাটি কি? ইহ। কি আকাশব্যাপী দেহধুক্ত বক্ষ! ? না ব্রন্মাগডাবয়ব বিরাট 

পুরুষ ? ইহার যুষ্তি বারা সৌরমণ্ডল সমাচ্ছাঁদিত হইয়াছে বলিয়! ্যযকিরণ প্রকাশ 

পাইতেছে না। ১-৫ 

এইরূপ ভাবিতেছি, ইতিমধ্যে কল্পান্ত-বাঘু-বিবস্তিত পাতালপতনের 

ন্ঠায় আকাশ হইতে ক্ধ্যদেব পতিত হইলেন। মনে হইল, এ ভীমমৃদ্ত 
পুরুষ যখন পড়িবে, তখন মুহুর্তমধ্যেই এই সপ্তদ্বীপা বন্গুন্ধরা চূর্ণবিচুর্ণ হইয়া 
যাইবে । সুতরাং এ সঙ্গে আমারও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী । এইরূপ বিচার 
করত আমি আমার অভীষ্টদেব অগ্রিমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম, আমার শত 

জন্মের উপাসিত ভগবান্ হুতাশন চন্দ্রের স্যায় স্ুশীতল হইয়া আমাকে বলিলেন” 

বিপশ্চিংৎ! তোমার কোন ভয় নাই। আমি বলিলাম, হে দেব! আপনি 

জয়যুক্ত হউন । প্রতি জন্মেই আপনি আমার প্রক্ আশ্রব। হে গ্রভো ! এই 

অসময়ে কল্সান্তকাল উপস্থিত ইইয়াছে ; আমাকে রক্ষা করুন । আমার এই কথ। 

শুনিয়৷ আগ্রদেব বলিলেনঃ__ভয় নাই, বৎস! চল, তুমি আঁমার সহিত মদীয় 
লোকে আগমন কর। এই কথা কহিক্ন! ভগবান্ বৈশ্বানর আমাকে তদীয় বাহন 

গুকের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়। সেই পতনোছ্ত মহাদেহের একাংশ দাহ করিয়। 
সেই ছিদ্রপথে আকাশে উঠিতে লাগিলেন। তাহার পর আকাশদেশে উঠিয়। 
ভয়ঙ্কর ভূতসম্পাতের অস্তরাপ হইতে উহার পতন দেখিতে লাগিণাম | ৬-১৩ 

সেই বিরাট পুরুষমুণ্তি যখন বেগে পড়িতে লাগিল, তখন গিরি-সমুদর 
বন-পত্তনস্পরিবৃতা সমুদয় বন্থন্ধর। অতীব চঞ্চল হইলেন । প্রবহমান] নদী- 

মমুহের জলপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া গেল; তাহাতে পার্ধত্য-নদীর উভস্ব তট দিখ। 
জণপ্লাবন হওয়ায় ছুইটি জলপ্রপাত প্রকাশ পাইপ । বারিরাশি বেগে পতিত 

হওয়ায় উ্বিদারণ জঙ্ট বাপী-কুপ-তড়াগাদিরূপ বহু গণ্ড হইল, পুব্ব, পশ্চিম 
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ঠগ্তর ও দক্ষিণদিক এবং আকাশ, পর্বত ও অন্থান্ট ভূতসমূহের সহিত সমগ্র জগৎ 
যেন গ্রলযাশক্কায় ভীত চিত হইয়। উচচৈ:স্বরে রোদন করিতে লাগিল । পৃথিবী 
“নই পতিত মহান্ পুরুষ।কুতি শবের ধারণা জন্ত ঘোর রোল-বেগ-সংরস্তে সমগ্র 

'দগন্তর তজ্জিত করিলেন । ময়ুরগণ আকাশে ঘুষ্কুমধবনি করিতে লাগিল । ১৪-১৬ 
গিরিদরীপমূহ অত্যধিক বিদীর্ণ হওয়ায় নির্ধাত নিশ্বন উঠিতে 

লাগিল। সেই শবে কর্ণ, হৃদয় প্রভৃতি যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। 

উত্পাতজনিত ভীমবেগে মেঘাকর্ষণকারী প্রবল বায়ু যেন সংরন্ধ 

গ্রলয়মেঘধবনি করত তর্জন করিতে লাগিল । এ ধবনি দিষ্বুখে যাইয়। শত গুণ 
ব|হত হইল! বিরাট শবদেহপাত হওয়ায় কুলতটপর্বত ও হিমাচল-শৃক্গসমূহ 
পাঁতালে গ্রবেশ করিল। সেই সুমেরু পর্বতের শিলাকার শবপতনে গিরিশ্ঙ্গ- 

গধৃ২ দপিত, পৃথিবী বিদারিত, বারির।শি ক্ষোভিত, পর্বত এবং ভূপৃষ্ঠ একীক্কত 
এবং সর্বভূত পীড়িত হইতে লাগিল। এ ভীষণ ব্যাপার তখন প্রলয়াথা 
রদ্রপমূহের ক্রীড়া-দাধন হওগান্র পৃথিবীতে কুর্্য পতিত হইলেন? গিরিশ্রেণী 
টণীকৃত হইল। আকাশচরগণ দ্বিতীর পৃথ্থীপীঠবত, অপর ব্রহ্গাত্োদ্ধবৎ অথবা মূর্তী- 
কারে পতিত শুন্তভাগের হ্টায় দর্শন করিতে লাগিলেন । আমার মনে হইল; 

উহা একটা মাংলমঘ় পর্বতপাত। এই সপ্তদ্বীপা সুবিশাল! বসুন্ধর] ; ইহাতেও 
তাহার একটি অঙ্গের স্থান হইবে বলিষ। আমার বোধ হইল ন|। এই ভন্য 
আপনার কৃপাপ্রার্থী হইয়াছি। হে ভগবনৃঃ বৈশ্বানর! এ কি ব্যাপার! 

এরূপ একটা মাংসবহুল শরীর পতিত হইতেছে কি জন্য? তাহার সহিত স্র্যযই 

ব| কেন আকাশ হইতে পড়িতেছেন? এই পর্ধত-বন-সমুদ্র-সমন্বত পৃথী পৃষ্ঠে 

তো এরূপ একটা বিশাল মাংসল শরীরের স্থান-সঞ্কুলান হওয়া সম্ভব 
শহে। ১৭-২৫ 

অগ্নি বলিলেন”_হে বৎস! ব্যস্ত হইও ন।) মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা কর। পরে 
আমি তোমাকে সকল বলিতেছি। ভগবান্ অগ্নি এই কথ। বলিয়। নিবৃত্ত 

ইইলেঃ নান দিগ.দিগন্ত হইতে নানা বসন-ভূষণ-মাল্যাদি-শোভিত আকাশচরগণ 
'আসিয়া উপস্থিত হইলেন! তখন সিদ্ধ, সাধ্য, দৈত্য, গন্ধর্ব» উরগ, কিন্নরঃ 
খষিঃ মুনিঃ যক্ষ ও অমরকুল সকলেই ভক্তিসহকারে সর্বেশ্বরী শরণ্যা কালরাত্রি 
দেবীর স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন । ২৬-২৯ 

আকাশচরগণ বলিলেন, মহাপ্রলয়সময়ে লপ়প্রাপ্ত প্রজাপতির কপিল 

অটাকলাপ যিনি খড়গীগ্র শূঙ্গে গ্রহণ কারয়া থাকেন, নিহত দৈত্যকুলের মুড 
মাল! যিনি স্বীয় বক্ষঃস্থলে ধারণ করেনঃ সংহার-দশা গ্রস্ত গরুড়ের পক্ষ দ্বারা ধিনি 

মনস্তকশোভা রচনা করেনঃ এই নিখিল বিশ্বসংসারের যিনি সংহারকারিণী 
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বং এই সমুদর সংহার করিযীও যিনি নিলিপ্ত। বা শুদ্ধ চিন্মাত্রস্বরূপ।১ ভিনি-_সে£ 

দেবী কালরাত্ির আমদের প্রতি ক্কপ[-বিতরণের জন্য মৃ্ি ধারণ করত আম। 
দিগকে রঙ্গ! করুন | ৩, 

ভ্রযন্ষিংশদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত । 

চতুক্সিংশদধিকশততম সর্গ 

বিপশ্চিৎ বলিলেনঃদবকুল যে সময় মহাঁদেবী কালরাত্রির স্তব করিতে 

ছিলেন, তখন আমার দৃষ্টিগোচর হইল, সেই পুর্বকথিত পতনোগ্ভত বিরাটদেঃ 
পুরুষ সমুদয় পৃথিবী ঢাঁকিয়া ফেলিয়াছেন ৷ তাহার আকৃতি শবতুল্য,_উহ। গা 
সঞ্চারহীন। সেই শবদেহের যে অংশ দ্বার। সপ্তদ্বীপা পৃথিবী সমাচ্ছাঁদিত। 
রহিয়াছেন, সেই মহাপর্বতসন্গিভ কুক্ষি নামক অংশ আমি দেখিতে পাইলাম । 

আমি অগ্নিদেবের নিকট জানিতে পারিষীছিলাম যে, সেই বিপুল শবদেছেব 

বাহ, উরু ও শিরোভাগ লোকালোক পর্ধতের মানবের ছুরবিগম্য পরপাবে 

পড়িয়াছে। সেই ব্যোমনিবাসী সিদ্ধগণ দেবীকে স্তব করায়) দেবী সেই 

প্রদেশেই প্রকাশ পাইয়াছিলেন। তাহার মুর্তি শুক বলিয়া বোধ হইতেছিল, 
প্রেতগণ তাহার সহিত যাইতেছিল। মাতৃমগ্ডল, কুস্তাও্ডঃ ষক্ষ ও বেভালসমূহ 
তৎসহ আকাশপথে অবস্থান করিতেছিল। ১-৫। শিরা-পরিব্যাপ্ত স্থদীর্থ দোদও 

প্রসারণ দ্বারা বনীরুতনভস্থলী সেই দেবী কালরাত্রি দিগদাহকরী দৃষ্টি নিক্েগ 
করিয়। ুর্য্যদেবকে যেন বিক্ষিপ্ত করিতেছিলেন। দেবীর প্রচ প্রোজ্জল অঙ্গ 

সমূহের বঞ্চনশব্দ ব্যোমকোটরে প্রবেশ করিয়াছিল। এ সকল শান্ত্রাঘাতে 

ব্যোমবিহারী অসংখ্য পক্ষী শত শত ভাগে বিভক্ত হইতে লাগিল। তাহার 
দেহাবয়বে দেহজ্বাল৷ ও নয়নবহ্ছি দীপ্তি পাইতেছিল । তাহাতে তাহার দে 

কান্তি সুদীর্ঘ বেণুবনসদৃশ কোটি যোজন পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বলিয়া! মনে হইতেছিল। 

দৃষ্ট হইল, তাহার দস্তেন্দুকান্তিচ্ছটায় দিত্বুখসকল ছুগ্ধশ্বেতবর্ণ ধারণ করিল 

তাহার কুশ দীর্ঘ বিশাল দেহে আকাশ যেন পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল । সান্ধ্য মে; 
মালার ন্যায় তিনি লব্ধাম্পদা এবং প্রেতামনে উপবিষ্টা হইয়া পরম পদে প্রকট 

হইসেন। সেই স্ফুরতপ্রোজ্জলরূপধারিণী মহাদেবী পেন আকাশ-সমুদ্রের 
বাড়বাগ্নিপ্র। ধারণ করিলেন । তিনি যেন শব, শবাঙ্গঃ মুষল, কুস্তলঃ তোমর' 

মুগরঃ আসন ও উদৃখলাদি-নির্মিত চঞ্চল মাল! নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । 



নির্বাণ প্রকরণ ৪৬৯ 

পর্বাতোদবা নদী (যমন ঘর্থরশবে গ্রান্তরখণ্সমৃহ বহন করির| থাকে, সেইরূপ 
তিনি কটমটশবে দশনশন্দ করত আঁকাঁশাঙ্গনৈ জনাঙ্গমাল। বহন করিতে 
লাগিলেন | ৬-১১ 

দেবকুল সেই মহাদেবীকে দর্শন করিয়া বলিলেন) হে দেবি অগ্বিকে! 

আমর! আপনাকে 'এই খবোপহার প্রদান করিতেছি, নিজ পরিজনবর্ণের সহিত 
আপনি ইহাকে সত্বর ভোজন করুন। দ্েবগণ এইপ্রক1রে নিবেদন করিলে 

সর্বজন-প্রাণশক্তিময়ী দেবী গ্রাণবাঘুযোগে সেই দেহ হইতে শোণিতসার আকধএ 

করিতে উদ্যুক্ত হইলেন ৷ সন্ধণার অন্ধকীর যেরূপ গিরিদরীর অভাত্তরে প্রবিষ্ট 

হয়ঃ সেইরূপ প্রীণবাঘ-ষোগে আক হইঘা শোণিতসমূহ “স সময় ভগবতীর 
মখগহ্বরে প্রবেশ করিতে লাগিল! «এইপরাকারে তিনি আকাশে অবস্থান 

করত প্রাণাকষ্ট সমুদয় বন্ত পাঁন করিলেন। পুর্বে তাহার আকৃতি শুষ্ক 
দেখাইতেছিল এক্সণে রভ্তপান করিয়। তৃপ্তি লাভ করায় গীনাবয়বসম্পন্ 

হইলেন। বর্ষাকালীন বিছ্যুতৎতরলনে ত্র ও রক্তবর্ণ মেঘসমূহের ন্যায় তিনি রত্ত- 
পরিপীন-দেহে অবস্থান করিতে লাগিলেন । সেই দেবী কাঁলরাত্রি লম্বোদর|, 

বিষমসর্প-বিভূষণা, রক্তাসব-মদোন্সত্বা ও নিখিলশস্্ধর| | ১৪-১৯ 
তিনি গগন-দেশ স্বীয় দেহাপ্ধ দ্বারা পরিপুরিত করত নৃত্য করিতে লাগিলেন । 

'লাকালোক পর্বতের শঙ্গে বিরাজমান অমরনিকর তাহা দেখিতে লাগিলেন । 

যেমন মেঘসমুহ মহাচল আবৃত করে, সেইরূপ পিশাচকুস্তাগাদি মহাঁগণ-গণ 
সেই শব ঢাকিয়া ফেলিল। কুস্তাগুগণ এ শব-গিরির কটিভাগ গ্রহণ করিল। উদ্র- 

রূপিক1 এবং যক্ষকুল তদীয় পার্খদেশ ধরিল। তাহার কটি-পৃষ্ঠ গ্রহণের পর 

অবশিষ্ট উরু-কন্ধর প্রভৃতি অবরবসমূহ ব্রহ্মাুখর্পরের অপরপারে যাইয়া পতিত 
হইল। এই নিমিত্ত ভূতগণ সেই দূর-দিগন্তরালস্থিত দেহাংশ পাইল না। শী 

সকল কালসহকারে আপন হইতেই লুপ্ত হইয়। গেল। চগ্ডিক খন আকাশে 
নৃত্য করিতে লাগিলেন, ভূতসমূহ শবের জন্য যখন ব্যাকুল হইল, দেবগণ যখন 
পর্বতপৃষ্ঠে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তখন পিীভূত ভক্ষ্য-নেয়-আম-ছূর্ন্ধি 
বসামাংসাদি ক্রিভুবনে ছড়াইয়া পড়িল । মাংসচর্বণের সংরম্ত বশতঃ সে সময় 

“শবশবাঁকার” ধ্বনি উখিত হইতে লাগিল। শিরা ও অস্থিরাশির বিদারণ জন্য 
আকাশে তখন বৃহৎ “কটকটারব' উদ্ভূত হুইল। ভূতসমূহের পরস্পর বিষম 
বিশ্লেষণে ভীষণ শব্ধ হইতে লাগিল । তথন বিন্ধ্যপর্বতসদৃশ অস্থিরাঁশি দ্বার ভুবন- 
তল ছাইয়া গেল। ২০-২৮। দেবীর মুখাগ্রিতেজে মাংসপুঞ্জ পক হইতে লাগিল। 

শোণিত-শীকরবর্ষণ হেতু দিউ মণ্ডল সিম্বুরবর্ণ ধারণ করিল। দেবগণ চারিদিকে 

দর্শকরূপে দীড়াইয়া! থাকায় দিগ.দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সগ্তদীপমপ্ডিতা 



৪৭০ বশিষ্ঠ-মহ।রামায়ণ 

পৃথ্ণী কধিরৌঘপ্লাবনে একা এবীভূতা হইয়া গেল। সমগ্র পর্বভমণ্ডল শিখরে? 
সহিত একবারে অন্তর্ধান করিল; বোধ হইল, দিগঙ্গনাগণ যেন রক্তপ্রাভ অন্বর- 
সম্ভাররূপ বস্ত্রের দ্বার আচ্ছাদিত| হইল । নভম্তল তখন দেবী ও তাহার গণ- 
সমূহের ল্দিত ভূজসমুহ-্রান্ত অস্ত্রসমূহে সমাচ্ছন্ন হইল। পুরসকল ও পতভনমণ্ডণ 
তখন মাত্র স্বৃতিপথেই রহিয়া গেল। চরাচরাতআ্মক সমগ্র জগৎ নিতান্ত অসন্তভব- 

রূপে অন্থিত হইয়া কুস্তাগাদি অনন্তগণের অনন্ত সমাজে পরিণত হইল। থে 
সকল ভূতর্দল আকাশে নাচিতেছিল, তাহাদের অস্্রসমূহ দ্বার। সর্বস্থান ব্যাপ্ত 

হুইল। পিশাচগণের ওদ্ধত্যে জগৎ যেন মুহমান হইয়া পড়িল। লোকীলোক 

পর্বতশূঙ্গস্থ দেবগণ জগৎকে রক্তার্ণবীকৃত দেখিয়া! দুঃখিত হইলেন । ২৯-৩৭ 

শ্রীরাম বশিষ্ঠকে বলিলেন, হে ব্রহ্মন! যে শবদেহের অতিদীর্ঘ কর- 

চরণাদি ব্রন্ধাণ্ডের বাহিরেও বিস্ৃত হইয়াছিল, সেই প্রকার মহাশব দ্বার। লোক।- 

লোক পর্ধত আচ্ছাদিত হয় নাই কি জন্য ? ৩৮ 

বশিষ্ঠ কহিলেন,_হে রম! সেই মহাঁশবের উর্ধোপলক্ষিত মধ্য শরীর 

সপ্ত দ্বীপের মধ্যেই ছিল। শির ও খুরোপলক্ষিত ছুই চরণ ও হন্তাদিসমূহ 
ৰহির্ভাগে অবস্থান করিতেছিল। এইরূপ ভাস-কথিত বিবরণ যে সত্য, তাহাতে 

সন্দেহ নাই। নেই মহাশবের পদঘ্য়। উরু, মধ্য, কটি, পার্খ্বয়ঃ শির ও 
ংসযুগলে লোকালোকপর্ধতের শুঙ্গদেশ সমাচ্ছন্ন হুযু নাই, সুতরাং লোকা- 

লোক পর্বত উর্দে দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। সে সময় দেখ] গিয়াছিলঃ লোক লোক 

পর্বতের শৃঙ্গোপরি দ্রেবগণ অবস্থিত রহিয়ীছেন। মাঁভিগণ যখন নৃত্যপরায়ণ 

হইলেন, তখন ভূতসমূহ অধোমুখে পতিত সেই মহাঁশব ভোজন করিতে 
লাগিল । অত্র রক্তপ্রবাহ ছুটিয়া চলিল। সর্ধত্ত মেদোগদ্ধ বিস্তারিত হইল। 
তৎকালে দেবগণ ছুঃখিত হইয়া সকলেই এইরূপ চিন্তা করিলেন ষে, হায়, কি 

কণ্ট! কোথায় গেল পৃথিবী! আর কোথায় গেল বারিরাশি ! কোথায়ই বা 
সেই ভূতসমূহ ! কোথায় গেল শৈলশ্রেণী ! কোথায় গেল সেই মন্দর !-__যাহা সেই 

চন্দন-কদন্ব-মন্দার-ম্ডিত পুষ্পমগ্ডপের সন্তান শোভ। পাইত। দেখিতেছি, 

উচ্চ উচ্চ ত্বর্ণভূমিসকল যেন শুক্লবর্ণের উপর ক্রোধ বশতই শোণিতপ্রবাহে 

পন্ক-পরিব্যাপ্ত হইয়াছে । ক্রৌঞ্চদ্বীপে ক্রৌঞ্চ শৈলে এক মহীন্ কল্পদ্রম ছিল; 

তাহার শাখাকান্তি ব্রহ্মলৌোক অবধি বিসর্পিত হইত। এখন দেখিতেছিঃ সে 

কল্পবৃক্ষ নাই ; ধব'স হইয়! গিয়াছে । ৩৯-৪৭ 
হে ক্ষীরসমুদ্র ! তুমি পরিজাত-পদ্পাঃ চন্দ্র এবং অমৃতের আধার । হে 

নবনীতপুর্ণবেলারণ্য, দধিসমুদ্র £ হে যোগেশ্বরীসেবিত মধুসাগর 1! তোমরা 

কোথায় আছ? যাহারা দেবরমণী এবং দিগ.বনিগাগণের মুকুরের কার্য 
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সম্পাদন করিত, সেই স্ফটিক প্রভৃতি রত্বশিলাসমূহ এখন কোথায়? হে 
'্রীঞ্চগিরে ! তোমার চতুদ্দিকের বনশ্রেণী কমলোছববাহন হংস ও পদ্মদলে 

আচ্ছন্ন ছিল, তুমি কল্পপাদপ ও স্বর্ণনতিকায় বেষ্টিত ছিলে। হে পুস্করদীপ! 

তামার কদদ্ববনে বিগ্ভাধরীগণ বিশ্রাম করিত; কত ক্রীড়াবিশারদ বিদ্যাধর- 
নাক তাহাদের সহিত ক্রীড়ায় মত্ত হইত) তুমি সেই সকল নায়ক-নায়িকার 
ঠস্বরূপ ছিলে ; তোমর] সকলে এখন কোথায় গমন করিয়াছ? গোমেধ দ্বীপ, 

5ংস্কানের কল্পপাদপারণ্য, শ্বর্ণলতা, শ্বেতবর্ণ ক্রৌঞ্চপর্কত, তাহার মনোরম 
দ্রীগৃহ্সমূহ ইত্যাদি পুণ্য পদার্থসকল স্মরণ করিবামাত্র মানবদিগের স্বর্ণ, 
নুখদাধুক পুণ্য-রাশির আবির্ভাব ঘটে। মন্দানিলা বলিতনববল্ী ও পল্লব- 

সমূহে যাহারা সংযুক্ত ছিল। সেই সকল সস্তানকবৃক্ষে দিগত্বসধূহ এক সময় মুখরিত 
ঠইত, কিন্ত হায়! এখন সে সমুদয়ই বিলোপ হইয়া গিয়াছে! কি কষ্ট! 
মাদুশ জনগণ এখন কি প্রকারে চিত্তনির্বতি প্রাপ্ত হইতেছে? জানি না 

সমুদ্রের তীরস্থিত শিলীভূত শর্করাপূর্ণ ভূভাগে আবার কোন্ সময়ে মাধুর্য্যময় 

গুড়মোদকসমূহ দৃষ্টিগোচর করিব? কবেই বা আমাদের ক্রীড়ার জন্ত শর্করা- 
পত্রিকা! দেখিতে পাইব? তালীতমালীবন-মগ্ডিত গিরিশ্রেণীর কদ্ব-কর্পপাদপ- 
্সি্ধ কাঞ্চনাগারে উপবিষ্ট হইয়া কৰে আমরা চন্দনবিলেপিত অপ্মরাগণের 
নৃত্য সন্দর্শন করিব ? ৪৮-৫৩। জন্দ্রমের যে সকল ফল আকারে হস্তিতুল্য, 

অমৃতরসের আস্বাদ ও জান্ব,নদ-্বর্ণের হেতুভূত, সেই সকল প্রসিদ্ধ জ্ব ফল এখন 
গ্ুতিমাত্রে পরিণত হইয়াছে । দুঃখের কথ! আর বলিব কি! যে সকল ফলের 

বসবারিধারায় জন্ব দ্বীপে নদী প্রবাহিত হইত, সেই সমুদয় ফল এবং স্থুরাসমুদ্র 
চারের শিলীপ্্র-ণীরক্ধীকৃত মহীধ-গুহামধ্যস্থ মধুমদমভ্ভ| অমরকামিনীগণের ৃত্য- 
গত স্মরণ করিয়া প্রাতঃকালের পনের ম্তায় অথব1 এখনকার পৃ্ণীর স্তায় আমার 

দয় বিদীর্ণ হইতেছে। হে বন্ধু! এ দেখ দেখ, রক্তবর্ণ বারিরাশিপরিপুর্ণ 
অভিনধ সমুদ্রের উচ্চদেশে স্থর্য্যের উদগ্নাস্তময়ের নিকটবর্তী! ভূমিভাগে সন্ধ্যারুণ 
বর্ণকান্তি মেরুশূঙ্গস্তোকোদিত চন্দ্রকলা!র ্তায় প্রভান্বিত হইতেছে । আহা, খ 
দেখ) সে পৃথিবী আর নাই ; সমুদ্রমপিণ যাহার লয় ছিল, দ্বীপ, নদীঃ বন, জঙ্গল, 
গাম, নগর, শ্রাহ্মণপল্লী, তরুপল্লবাুরাদি যাহার ভূষণের ম্তায় শোভা পাইত। 

মূ পৃথিবী এখন কোথায় অস্তহিত হইল, কে জানে ! ৫৪-৫৭ 

চতুস্ত্িংগদধিক-গততম সর্গ সমাপ্ত । 



পঞ্চত্রিংশদধিক-শততম সর্গ। 

বশিষ্ঠ বলিলেনঃ_মত্ত মহাভূতসমুহ নে মহাঁশবের দেহ ভক্ষণ করিতেছিল) 

যখন অল্পমান্র অবশিষ্ট আছে; তখন লোকালোক-পর্বতস্থিত ইন্ত্রাদি দেবগণ 
আবার বলিতে লাগিণেশ৮_এ আকাখে_বিগ্ভাধর ও অমরসমুহের ভ্রমণস্থানে 
ভূতকুল মেদোযুক্ত অগ্রাশি ছুড়িয়া দেলিতেছে | মাত্র এই আকাশেই শহেত_ 

এই সপ্ত দ্বীপেই ভূগণ মেদোরাশি ছড়াইতেছে। মহাশবের মাংসম্ত,প ভঙ্গিও 

হইয়াছে; সমুদয় রক্ত গীত হইয়াছে । এখন এই পৃথিবী কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর 

হইবার সন্তান হইয়াছে । পৃথিবী সকল প্রাণীরই প্রমোদজননী ছিলঃ এখন 

মেদোরূপ পট দ্বার ইহার সমগ্র শরীর আচ্ছন্ন হইয়াছে । অহ! ! কি দুঃখের 

কথা! এ সকল বনভূমিও মেদোমঘু শারদ জলধরপটলে সমাচ্ছন্ন হওয়া 

যেন উহা! ধূনর-কগলে সম্বীত বলিয়। মনে হইতেছে। এ মহাঁশবের অস্থিস্তপ 

পড়িঘা এক একট| মহীধ্ের মত দ্রেখাইতেছে ৷ উহ হিমাদ্রিশুঙ্গের ন্যায় দিব্- 

তটভূমি আচ্ছন্ন করিয্বাছে। ১-৫ 

বশিষ্ঠ বলিলেন,_হে রাম! দেবগণ ধ সময এইপ্রকাঁর আঁলাপ-আলোচন! 
করিতেছেন, সেই সময ভূতগণ গীতাবশিষ্ট মেদোরাশি দ্বার! পৃথিবীকে মেদোলিপ্ত 
করিয়া প্রমন্তভাবে নাচিতে লাগিল। ভূতকুল যখন নৃত্যপরায়ণ হইল+ তখন 
দেবগণ তাহাদের পীতাবশিষ্ট র্ত-_স্কল্পোদ্ুত এক প্রবাহ দিয়া সমুদ্রাভিমুখে 
লইয়া গেলেন । দেবগণ সক্কল্প দ্বার সেই সমুদ্রকেই স্ুধাসমুদ্রে পরিণত 
করিলেন। অগ্তাপি এী সমুদ্র স্থরার্ণবরূপে বিরাজমান । ভূতব্ন্দ আঁকাণে 
নৃত্য করিতে করিতে তত্রত্য সুরা পান করিয়া আকাশাঙ্গনে মহানন্দে নাচিতে 

লাগল। সেই সময়ের সেই ভূতগণের ন্যায় বর্তমান ভূত্তসযূহও যোগেশ্বরীগণের 

সহিত আজও ষদিরার্ণৰ হইতে মদির| পান করে। সেই ভূতবৃন্দ যে মেদোজাণ 
ভূতলে নিশ্গেপ করিয়াছিল কালমহকারে তাহ! শুদ্ধ হওয়ায় পৃথিবী মোঁদশী 

নামে খ্যাতি লাভ'করিয়াছেন। এীরূপে ক্রম নেই মহাশব-দেহ ক্ষয় হইল। সুর্য 

স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইগেপ | মেরুপ্রমুখ পব্বতসমূহও উদ্ুত হইল। ক্রমশঃ 
দিব। ও রাত্রি গ্রকাএ পাইল। তাহার পর প্রজাপতি অভিনব প্রজাস্থট্টি করিতে 
াগিলেন। পৃথিবীর ভূত ভৌতিক-ি পূর্বের স্যার বিস্তৃতি লাভ করি: 
শাগিল। ৬১২ 

পঞ্চবিংশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত । 



ঘট ত্রিংশদধিক-শততম সগ 

তাস বলিলেন৮-হে মহীপতে দশরথ | অগ্নিবাহন শুকের পক্ষপুটে 

অবস্থান করত আমি হুতাশন দেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম,_হে তগবন্! এ ষে 

একটা মহাঁশব দেখিলাম, ইহার পুর্বে উহা কি ছিল এবং কি নিমিত্তই বা প্ররূপ 
এবরূপে পরিণত হইয়াছিল, তাহা আমাকে বলুন । ১-২ 

অগ্নি বলিলেন,_হে রাজন. ! সেই ব্রিলোক-ভাম্বর অনস্ত অক্ষত মহাঁশবের 

'বষয় তোমাকে বলিতেছি, অবণ কর | পরম ব্যোম__অসীম, দ্বিতীয়রহিত, 

'নরবযুব। উহ। চিন্ময়স্বরূপ ; সংখ্যাতীত জগতপরমাণু এ চিন্ময়াকাশে অধ্যস্ত। 

এক দিন এ সর্বব্যাপী শুদ্ধ চিন্াব্রাকাশে কোন এক কারণে স্বয়ং সম্বেদমরী 
সম্িদ আবিভভূতি হইল। কোন"পান্থের বিষয় চিন্ত| করিয়া! নিদ্রিত হইলে তুমি 
স্বয়ং যেরূপ নিজের পথিকভাব দেখিয়া থাক, সেইরূপ তিনি স্বীয় সঙ্কল্পবশে 

নিজবিষষুক তেজঃসম্পন্ন পরমাণুত্ব অন্থভব করিলেন । চিত্তের অজ্ঞানাবরণ 

অবস্থায় সেই পরমাণু পদ্মরজঃসদৃশ দক্ল্লাত্মক অণুত্ব অনুভব করিলেন। এ 
তাঁসমান অথুত্ব স্বীয় উচ্ছ,নতা ভাবন। বশতঃ নিজ চক্ষুরা দীন্দ্িয় অনুভব করিলেন । 

তাহার পর তাহার অনুভূত হইলঃ উহ] যেন শ্বতঃই দেহে লগ্ন হইল। স্বপ্ন 
নগরের ন্তায় এ চক্ষুরাদিও স্বভাবের প্রেরণ!বশে প্রথমে শবম্পর্শাদি গুণসমূহের 
আধারাধেয়বৎ ভূতময় জগৎ দেখিল। জাতিবিশেষবিশিষ্ট অন্থরনামা৷ কোন 
জীব বেদনাদি বিষয়ান্ত-অধ্যারোপরূপ কার্ধ-কারণের সমষ্টিমধ্যে বিদ্যমান ছিল। 

&ঁ জীব স্বভাবের বশে অত্যন্ত অভিমানী হইয্াছিল। উহাদেরও বিদুরথ-পিত্রাদির 
গাষু অসত্য প্রতিভাসাত্মক পিতৃপিতামহ ছিল। এঁ অস্থুর এক দিন দর্পান্থিত 

ইযু। কোন মান্তবর খাষির সুখাবহ আশ্রম ধ্বংস করিয়া দেয় । ৬-১১ 1 তখন সেই 
ধধি এই বলিয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন যেঃতুই বৃহচ্ছরীর হইয়া আমার আশ্রম নষ্ট 
করিয়াছিস্; স্থুতরাং তুই এই দেহ ত্যাগ করিয়া অত্যন্ত ক্ষুদ্র মশকাকার ধারণ 
কর্। খািশ্রেষ্ঠ যে মুহূর্তে অভিশাপ দিলেন, সেই ক্ষণেই সেই অন্তর শাপানলে 

তম্মে পরিণত হইল । দেখিয়া মনে হইল, বাঁড়বাগ্সি যেন সমুদ্রবারি শোষণ 
করিল। তখন আস্থুরিক চেতন আধারশূন্ত নিরবয্ধব আকাশসদৃশ হইল। চিত্ত 

শিদ্রিত, মৃচ্ছিতবৎ হইল। তাহার পর সেই অব্যক্ত চেতন ভূতাকাণে মিশিয়া 
গ্েল। ভূতাকাশ বায়ুর সহিত একীতৃত হুইল । দেহত্রাস্ির পরবর্তী কালে 

মাহা প্রাণী নামে নির্দিষ্ট হইবে, সেই চেতনবিশিষ্ট আ.ত্ম। তখন অপঞ্ধীকৃত ক্ষিতি 
প্রভৃতি ভূতচতুষ্টয়ে পরিব্যাপ্ত হইল। স্বভাব বশতঃ আকাশে যেরূপ বায়ব্যাণু 
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স্পন্দিত হইয়। থাকে, সেইরূপ পঞ্চিতন্মাত্র-পরিব্যাপ্ত চিন্মাত্রাণু স্বভাবের বশেই 
স্পন্দনত্ব প্রাপ্ত হইল। বর্ষাকালে বায়ু ও বৃষ্টির দাহাষ্যে মৃত্তিকস্থিত বীজ যেমন 

অঙ্কুরিত হয়, সেইরূপ সেই বাযুগত চেতন স্টুলভাবে প্রকট হইল। অস্থুরসন্ন্ধীয় 
চিদভাঁদ সেই শুদ্ধ তপস্বীর শাপবিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রাণাওস্থ নিজ মশকত্ব 

জ্তান-যুক্ত ছিল। সেই জন্য উহা! সেই সংস্কার বশতঃ মশকাকার পক্ষপাদীদি- 

যুক্ত হইয়া স্বয়ংই মশকে পরিণত হইল। এ মশকের পতন এবং উৎপতন 
নিশ্বাসমাত্রেই ঘটিয়াছিল! এইরূপ ক্ষদ্রকার সেই স্বেদজ মশকের আমু! ছুই 

দিন স্থিরীকৃত হইল | ১২-২৭ 
"জ্রীরাম বলিলেন, হে ব্রহ্ধন! জগতে যে সকল প্রাণী আছে, সে সমুদয়ের 

কি যোস্ন্তরোৎপত্তি হইয়। থাকে, অথবা! অন্য প্রকার উৎপত্তিও ঘটিয়। থাকে? ২১ 

বশিষ্ঠ বলিলেন।_ত্রন্ধ হইতে সকল প্রাণীরই উৎপত্তি ছুই প্রকারে ঘটিয়া 
থাকে, এক ভ্রান্তি! এবং অপর ব্রঙ্গময়ী। প্রাণিগণের উৎপত্তিই ভ্রান্তিজা এবং 
নিত্যমুক্ত ত্রন্মের কখনই জগদত্রান্তি নাই, তিনি স্মষ্টিলময়ে স্বয়ংই জীবভাবে 

প্রকাশ পাইয়া থাকেন ; এই নিমিত্ত তাহার উৎপতিই ত্রহ্গমনী। ও উৎপত্তি 

যোনিজা নহে। আজন্মসিদ্ধ কপিলাদি মুনিগণই এই ত্রহ্মময়ী উৎপত্তি অনুভব 
করেন। অজ্ঞান মশকের পক্ষে ইহ! সম্ভবপর নহে । সুতরাং জগদ্ত্রান্তি বশতই 
মশকের উৎপত্তি হইদ্রাছিল; ব্রহ্ষময়ী উৎপত্তি তীহার হয় নাই। এইবার এ 

মশকের চেষ্টাব্রম শুন। মশকগণ পৃথিবীতে ইক্ষুগুলে, নবতৃণে ও কাশমুঞ্জে 
অব্যক্ত ধ্বনি করে । খধির শাপে যে মশকের উৎপত্তিঃ সেই মশকও তাহার 

মধ্যে অব্যক্ত ধ্বনি সহকারে ক্রীড়ান্ুরাগে তাহার পরমাযুর অদ্ধসময় এক দিন 

কাটাইয়া দিল। পরদিন সে তাহার স্ত্রীর সহিত সাদ্বলোদর-দোলায় শিশু 

ক্রীড়। বশতঃ দোল খাইতে লাগিল । মশক দোল খাইয়া শ্রাস্তি বশতঃ যেমন 

বিশ্রাম করিতে লাগিল অমনি সমাগত এক হরিণের পাদ-পাতন-চাপে তাহার 

প্রাণ বিনষ্ট হইল। মশক মৃত্যুদময়ে হরিণাঁকার ভাবিয্বা প্রাণত্যাগ করিয়াছিল; 
তাই মশকদেহের অস্তে তাহাকে হরিণরূপে জন্মিতে হইল। ২২-২৯ | তাহায় পর 

ইব্রিণ বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিল । এক দিন ব্যাধের অকল্মাৎ শরাঘাতে 

চাহীর মৃত্যু হইল। মৃত্যুসময়ে ব্যাধের মুখপানে আবদ্ধদৃষ্টি হইয়। হরিণ দেহ 
চ্যাগ করায় জন্মাত্তরে সে ব্যাধরূপে জন্ম গ্রহণ করিল। অতঃপর ব্যাধ বনে 

নে ভ্রমণ করিতে লাগিল; এক দিন হঠাৎ এক তাপসের আশ্রমসাঙ্গিধ্যে 

উপস্থিত হইয়া ব্যাধ তথায় বিশ্রাম করিল এবং সংমঙ্গ-লাভে তাহার প্রবোধ- 
লাভ ভইল। খষি ভাহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন”_-ওহে ভ্রান্ত ব্যাধ! তুমি 

এ কি করিতেছ? দীর্ঘকাল দুঃখভোগ করিবার জন্যই কি এইপ্রকারে মৃগগগণকে 
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হত্যা করিতেছ ? এ জগত ক্ষণস্থায়ী ; এখানে অহিংস। ও অভয়দানাদি মছাফল- 

দায়ক হইলেও এ সকল শীস্তরমর্্যাদ। কি নিমিত্ত তুমি রক্ষা করিতেছ না? 
যদি বলঃ মুগবধ ব্যাধকুলের চিরাচরিত জীবিক1 ; যদি উহ! পরিত্যাগ করি, তাহ! 
হইলে কিন্ধপে জীবনরক্ষ। হইবে এবং কি প্রকারেই বা ভোগসিদ্ধিলাভ হইবে ? 
ইন্থার উত্তর এই, ইহ! স্থির জানিও-_আয়ু বায়ু-বিতাড়িত মেঘপুঞ্জের ন্যায় চধচল- 
বারিবিন্ুবৎ ক্ষণবিধবংসী, মেঘসমূহ জলদ-বিতান-মধ্যে ক্রীড়াশীল। বিদ্যুতের স্যায় 

বিচঞ্চল। ভোগ্য যৌবনবিলাস জলপ্রবাহের শ্ঠায় নিতান্তই অস্থির) এই 
ভোগায়তন শরীরের প্রতিমুহূর্তেই ধ্বংসসম্ভাবন । হে রাম! এই সকল 
কারণেই বলিতেছি, এ সংসারের পারলৌকিক ভাবী অনর্থসমূ্ের বিষয় 
আলোচন! করত ত্রস্ত হও এবং অভগুদান ও আহংসাদি উপাষসকল অবলম্বন 

করিয়। আত্যন্তিক অনর্থনিবৃত্তিলক্ষণ নিত্য নিরতিশয়ানন্দরূপ নির্বাণ ব্রহ্ষের 

অনুসন্ধানে প্ররত্ত হও । ৩০৩৩ 

বটন্রিংশদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত 

সপ্তত্রিংশদধিক-শততম সর্গ 

ব্যাধ প্রশ্ন করিল।_-হে মুনিশ্রেষ্ঠ, হিংসা প্রভৃতি কর্ম যদি ছুঃখেরই হেতু হয়ঃ 
তাহা হইলে এমন কি ব্যবহার আছে, যাহ। ছুঃখক্ষয়ের প্রতি কর্কশও নয় 
এবং মুদ্ুও নয়ঃ এরূপ ব্যবহারক্রম কি আছেঃ বলুন ? ১ | 

মুনি বলিলেন,--ওহে ব্যাধ ! তুমি এই মুহূর্তে বাণের সহিত ধনুক ত্যাগ 
কর, মৌনাবলম্বন কর, যমনিয়মাদির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এই আশ্রমে বাস 
কর । ২ 

বশিষ্ঠ কহিলেন,__সেই ব্যাধ মুনির নিকট এইরূপ প্রবোধ পাই 
ধনুশর পরিত্যাগ করিল এবং মুনিজনোচিত অযাঁচিতাশন হইয়া 

সেই আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিল । এইরূপে ব্যাধধের কিছুকাল অতিবাহিত 
হুইল। ক্রমে সংসঙ্গবশে তাহার হৃদয়ে শাঙ্বাসিদ্ধ সারাসার-বিবেক প্রবিষ্টু হইল, 

জ্ঞান হইল, পুষ্পকোরকের বিকাশাদি-ক্রমোস্ভব-জনিত আমোদ যেন মনুস্তাহদয়ে 
প্রৰেশলাভ করিল। হে শত্রমর্দনকারিন্! এ ব্যাধ এক দিন সেই মুনিকে 
প্রশ্ন করিল হে-_-ভগবন্! প্রাণিবর্গের অন্তরের স্বপ্ন জাগ্রতের স্ঠায় বাহিরে 

কি নিমিত্ত প্রকাশ পায়? বাহিরের প্রপঞ্চ যদি স্বপ্ন হয়ঃ তাহ! হইলে কি জন্য 
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অন্তরে উহ! দেখ! যায়? কি উপায়েই বা প্রাণিগণের আত্তর স্বপ্ন দৃষ্ট হয়? 
বাহ আস্ত স্বপ্নসমূহ কি প্রকারে দৃষ্টিগোচর হয়? এবং প্রপঞ্চই যদি স্বপ্ন তবে 
অন্তব“হির্ভেদে দুই প্রকার দেখ। যায় কি নিমিত্ত ? ৩-৫ 

মুনি বলিলেনঃ”-হে সাধো! আকাশে হঠাৎ মেঘোদয়বৎ আমার চিত্তের 

প্রথম অবস্থায় এইরূপই তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। সেই অবধি আমি বদ্ধপপ্মাসনে 

বহিঃকুস্তক ধারণ করত সর্বাত্মভাবে সুপ্রসিদ্ধ সম্বিৎস্বরূপে স্থির হুইয়াছি। সায়ং- 
কালে দিনকর যেরপ স্বীয় মগুলশ্রী ধার! আতপ প্রত্যান্ৃত করেন, আমিও গনেইবূপ 
তখন সঙ্িৎস্বরূপে স্থির হইয়। সম্িৎ দ্বার! দুর-ক্ষিপ্ত চিত্তকে নিজ হৃদয়ে গ্রত্যাত 
করিলাম, পুষ্প হইতে বাহিরে গন্ধগ্রাসারবৎ জীবোপাধি চিত্তান্বিত প্রাণকে 

প্রাণের সহিত জীবের বহির্থমনানুকূল যোগশাস্ত্রসিদ্ধ গ্রযত্ণের দ্বারা বহির্দেশে 

বাহির করিয়! দিলাম । তাহার পর বাহু ব্যোমগত জীবোপাধি চিত্তধুত 

প্রাণবায়ুকে আমি আমার সম্মুখভাগস্থ প্রাণীর প্রাণের সহিত সম্মিলিত 
করাইলাম | ভল্ল,ক যেমন গর্ভমধ্যে নিজ মুখ প্রবেশ করাইয়া! আহারভূত সর্পকে 
টানিয়! আনে» সেইরূপ আমিও যে প্রাণী হইয়াছিলাম, তাহার প্রাণাবলম্বন 

করিয়া তাহার হৃদয়ে উপনীত হইলাম । পরে তাহার প্রাণরূপ অশ্বারোহণ 

করত তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়। প্রাণঘয়ের অন্গসরণ দ্বারা নিজ বুদ্ধিবশে 

সন্কটে পতিত হইলাম | ৬১২ । বহু কুল্যা'পরিবৃত বাহ্ দেশের ন্ঠায় সেই সঙ্কট- 

স্থানও চতুর্দিকে বিচরণশীল রসময় বহু নাড়ী-যুক্ত ঃ পার্থাস্থিপঞ্জরে, প্লীহা) যকৃত 

ও রক্তাদিপিণ্ডে জীবভবন-স্বরূপ দেহ সক্ষট-পরিব্যাপ্ত। নিদাঘ-তপ্ত উশ্মিজাল- 
ব্যাপ্ত সমুদ্রবৎ সেই স্থান জঠরানল-জনিত শলশল1 খবনির সহিত উষ্চাবয়ব- 
সমাকীর্ণ। সেই স্থান অনবরত চিত্তসমভিব্যাহারী প্রাণবাযু দ্বারা নাসা 

প্রদেশ হইতে জীৰনের জন্ত বহিঃশৈত)ময় চেতনাত্মক বায়ু উন্নীত হয়। রক্ত; 
অন্ন, রস, শ্লেম্মা ও রূসম্াব জন্য সেই স্থান সর্বদা পিচ্ছিল; উহা৷ ঘনান্ধকার- 

ঘুক্ত ও উষ্ণ; স্থতরাং এ স্থান নরকবৎ সঙ্কট-পরিব্যাপ্ত । উহার দ্বাসপ্ততি 

সহম্র নাড়ীসমূহের মধ্যে কোন স্থানে উদর, কোন স্থানে বা অবয্নবান্নেষবশে 
্পষ্টাম্পষ্টরূপ প্রাণাদি বাযুসূহে ক্রীড়াশীল। উহ সপ্ত ধাতুর সাম্য এবং 
বৈষম্যবশে আগামী রোগাদির স্থচকঃ কোথাও বা অপানাদি ছিদ্রপথে 

বামুনির্শম জন্য শব্ধ প্রকাশিত এবং কোথাও হৃদয়পদ্মনালের মধ্যে জঠরাগ্নি 

প্রজ্লিত। উহাতে বাসনাপরিবৃত ইন্দ্িয়-বদ্ধ জীব সাক্ষী আত্মন্বরূপে স্বচ্ছ এবং চিত্র- 

রৃত্তি-ভেদে ব! প্রর্দেশভেদে কোথাও সৌম্য এবং কোথাও বা ক্ষুত্ধতাময়। ১৩-২*। 
বহু নরাবয়ব-সম্বাধ অবকাশহীন নরসমৃহমধ্যে শ্রেষ্ঠ নর যেরূপ প্রবেশ 

করিষা থাকে? সেইরূপ বিশ্রামান্তে আমি সেই জন্তর অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলাম। 



নির্বাণ-প্রকরণ ৪৭৭ 

যেমন হুর্যযালোক নিশাকালে চন্দ্রকিরণের ভিতর গমন করে, 

সেইরূপ আমিও বিশ্রামাস্তে সেই জন্তর হৃদয়মধ্যস্থ তেজোধাতু প্রাপ্ত হইলাম । 
যাহা ত্রিভুবনের অন্তরভান জন্য ত্রেলোকাবিষয়ে দীপের ন্যায় প্রকাশক এবং 
যাহা যাবতীত় বস্তর সত্াস্বরূপ, সেই পরমাত্ম জীব উহাতেই অবস্থান করেন । 

সর্বগতাত্মা জীব যদিও শরীরমধ্যে আনখাগ্র প্রবিষ্ট আছেন, তথাপি 
ওজোধাতুতেই বিশেবরূপে তিনি কৃতাধিষ্ঠান। আমি সেই জীবাধার 
ওজোধাতুর ভিতরে অলক্ষ্যে প্রবিষ্ট হইলাম । এঁস্থান করণাভিমানী দেবগণ 

দার। সর্বতঃ সুরক্ষিত। যাহ। সাক্ষাৎ জীবোপাধিভূত মনোময় বিজ্ঞানময় 
কোযসংযুক্ত আনন্দময় কোষ, তাহার পর আমি তাহাতেই প্রবেশ করিলাম । 
সুগন্ধ যেমন বায়ুতে ছড়াইয়। পড়ে, সুর্যাকিরণ যেমন চন্দ্রমগ্ডলে প্রবিষ্ট হয় এবং 

ছল যেমন মৃৎপাত্রে প্রবেশ করিম! থাকে, সেইরূপ আমিও সেই ক্ষীরবুদ্দসদৃশ 

্রন্দর স্থানে বিশ্রীম,করিবার পর, স্বীঘ ওজোধাতুর অভ্যন্তরে কুতবসতির স্তায় 
্স্থভাবে নিজ ন্বপ্ননদৃশ তাহার স্বপ্নরূপ অখণ্ড বিশ্ব দর্শন করিলাম 1 ২১-২৯। 

দেখিলাম_ হ্র্যাঃ গিরি সমুদ্র» অমর, অস্থর, নর পত্তন, আভোগ, 
লোকান্তরঃ দ্বীপ, কাল», করণ» গ্রামঃ কম্প, ক্ষণ, যাবতীয় খতু, এমন কি, 

চরাচরাত্মক নিখিল বিশ্বরূপ স্বপ্নই অনাদি প্রবাহগত প্রসিদ্ধ জগতের ন্ঠায়ই 
তথায় বিগ্ধমান। আমি জাগ্রদবস্থায সেই স্থানে অবস্থান করিলাম; 

কারণঃ জাগ্রদ্ভঙ্গে আমার আর নিদ্রা হইল না। আমি তখন চিন্তা করিলাম, 
তৰে কি বিনিদ্র অবস্থাতেই আমি এই স্বপ্ন দেখিতেছি ? এইরূপ চিন্তা করিতেই 

1ুঝিতে পারিলাম, এ সকলই সেই চিদায্মার শীশ্বরিক রূপ; তিনি আকাশাত্মক 
াত্মাকে ঘটপটাদি যেরূপ নামরূণে ব্যপদিষ্ট করেন, উহা আপন! হইতে সেই 
সেই নাম-রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে । যে সকলস্থানে চিদ্ধাতু অবস্থান করে, 

সেই সকল স্থানেই তিনি জগদাকারে স্বীয় দেহ দেখি] থাকেন | ৩০-৩৫ | 

অহো ! এই পরিদৃশ্তমান জগতের তত্ব এত দিনে আজ এইপ্রকারে বোধগম্য 
ইইল। লোকে ইহাকেই স্বপ্ন বলে। ইহা! চিদ্ধিবর্তমাত্র, তত্যতীত অপর 
কিছুই নয়। কি স্বপ্ন, কি জাগ্রৎ এই উভয়ই চিদ্বিবর্তমাত্র। ফল কথাঃ 

স্বপ্না এবং জাগ্রতের দ্বৈবিধা কিছুমাত্র নাই ৩৬-৩৮। 

পুরুষ চিন্মাত্র ; তাই মৃত্যু নামে একট। কোন পদার্থ নাই । হে মতিমন্ ! 
বহু শত শরীর মৃত্যুগ্রস্ত হইলেও কোন কালেই কোন পুরুষের কোন প্রকারেই 
মৃত্যুর সম্ভাবনা নাই | তিনি চেতন ; আকাশাকারে তাহার অবস্থিতি। তিনি 

দেহাকারে বিবর্তমান হন। অনন্ত অবিভাগম্বভাব ঘুর্ত ও মুগ্তিহীনরূপে তিনি 
কল্পিত হইয়। থাকেন মাত্র । যাহা স্বভাবতঃ মৃর্তিরহিত, নিত্য অনন্ত গ্রকাশন্বরূপ 
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সি 

এবং যাহা চিৎসংজ্ঞাষ় সংজ্জিত স্থক্ম বস্তঃ তাহার সারই জগৎ । ফলতঃ ভ্রম বশতই 

জগতরূপের কল্পন। ৷ চিদাকাশের ভিতর জগদভ্রমান্থভবরূপ অণু প্রকাশমান হয 

এই প্রকাশ অবয়বীতে বিচিত্র অবয়বাণু-প্রকাশের সদৃশ । জ'ব যখন বাহাভোগ 

হইতে নিবৃত্ত হইয়া জীবাঁধার হৃদয়ে বাস করে,তখন বাস সংস্কারান্থুরোধী ষে নিজ 

রূপ, তাহাই স্বপ্রস্থ্ট হর । ইহারই নাম চিদ্বিবর্ত বলিয়া জানিবে । পক্ষান্তারে। 

চিত্ত যখন বাহ্যোনুখ হয়, তৎকালের স্বীয় রূপই জাগ্রংশব্ধে শব্দিত হব। 
আবার চিত্ত ষে সময্ব অন্তঃস্থিত হইয়। থাকে; তখন এ জীবই স্বীয় রূপকে 

স্বপ্ন দেখেন । ৩৯-৪৪ | অন্তরে ও বাহিরে স্বর্ণ, পৃথিবী, বামুঃ আকাশ, নদী ? 

দিক্সমৃহ্রূপ একাত্মক জীবই প্রস্থত হন। তেজোরাশি দিবাঁকর যেরূপ * 
বিশ্বগত হইয়া দীপ্তিচ্ছটায় একত্র অবস্থান করেন, সেইরূপ জগদাত্মক জীবও 
অন্তরে বাহিরে বিরাজিত। অন্তরের স্বগ্র ও বাহিরের জাগ্রৎ এই উভব 

চিদাক্মক আমি; ইত্যাকাঁর জ্ঞান যখন যথাযথরূপে উদয় হয়*+ আর যখন 

ভূমিকাভেদের পরিণাম বশতঃ বাসনাসমূহ ধ্বংস হইয়া যায়, তখনই যুক্তিলা* 
ঘটে। অচ্ছেছ্ অদাহ্য জীব দ্বৈত সঙ্কল্প দ্ব।রাই অন্যরূপ বিবেচনাবশে বালকের 

ন্টায় মুগ্ধ হয়। স্বামীর অন্তর্জগদ্রপে যে দর্শন, তাহারই নাম স্বপ্ন; এব, 
বহির্জগদ্রূপে যে দর্শন, তাহাই জাগ্রৎ। সুতরাং স্বপ্ন এবং জাগ্রৎ এই উভগ্বই 

আত্মার স্বরূপ! জাগ্রংস্বপ্পের এইপ্রকার তত্ব চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে 

সুযুপ্তির স্বরূপ জানিবার জন্য আমার ইচ্ছা! হইল । আমি তদনুসারে স্ুযুপ্তির 
শানুসন্ধানে চেষ্টিত হইলাম । এই যে সকল দৃগ্ত দৃষ্টি, ইহাতে আমার কি 

প্রয়োজন আছে? আমি চিরদিন নিশ্চিন্ত ও তৃষ্ীন্তাবেই থাকিব। এইবপ 
সমরূপিণী সন্ষিৎই স্থযুপ্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে । ৪৫-৫১ 

দেহে যেরূপ নখলোমাদি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত উভয়রূপেই অবস্থিত, সেইরূপ 

সুযুপ্তিও চেতনাত্মায় অজড় অথচ জড় এইরূপেই শ্ষৃপ্তি পাইয়া থাকে । আমি জাগং' 
্বপ্র-ত্রমণে শ্রমক্রিষ্ট ; বিশেষ সম্বেদনে আমার আবশ্তক কি? আমি কিছুদিন 

শাস্তভাবেই অবস্থান করিব । এইপ্রকার সঞ্ধর্প দ্বার যে প্রগাঢ় নিদ্রাকার অনব- 

চ্ছিন্ন পরিণতি, তাহারই নাম ন্ুযুপ্তি। যিনি জাগ্রৎ পুরুষ, তাহাতেই নিশ্শিস্তাবস্থাধ 

এইব্প নিদ্রানিবিড়াত্মক সুযুণ্তি সম্ভবপর হইয়া থাকে । এইপ্রকার অবস্থিতির 
ঘনতাপ্রাপ্ডি-অবস্থায় উহ। নিদ্রা নামে নির্বাচিত হয় । ঈষদ্ বিক্ষেপরূপে যদি 

কিছুমাত্র শৈথিল্য ঘটে, তবেই তাহা স্বপ্ন নামে অভিহিত হয় ৫২-৫৫। এইরূপে 

আমি স্ুযুণ্তি স্থির করিলাম । তাহার পর বিশিষ্ট বৃদ্ি-বৃত্তির সাহাষ্যে তুরীয় 
পদার্থের অনুসন্ধানে ব্যাপূত হইলাম | যেমন তম হইতে প্রকাশপ্রাপ্তি সম্ভব 

হয় নাঃ সেইরূপ সমীচীন শুদ্ধ বোধ ব্তীত তুরীয় বস্তর পূর্ণরপপ্রান্ডি ঘটে না। 
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এই! সম্যক বৌধঃ তাহাই তুরীয়লাভের একমাত্র উপায়। যে সময় সম্যক 
বোধ উপস্থিত হয়ঃ সেই সময় এই দৃশ্তমান বিশ্বের অন্তিত্বঙ্ঞান বিদ্যমান থাকে 

ন!7; বিশ্ব তখন স্বরূপে অবস্থান করে ; সুতষাং আত্যন্তিক বিলয় ঘটে না। 

্বপ্ন, জাগরণ ও সুযুপ্তি, এই তিনটি জগৎসহ তুরীয়েতেই অবস্থিত। পরন্ত এ 

গযুদয় পরিদৃশ্তমানাকারে বিদ্যমান নাই। যিনি সং? অজ, ব্রহ্গ তিনিই এই 
ররদৃশ্তমান জগদ্রূপে কল্পিত আছেন। এইপ্রকার যে নিত্য জ্ঞান, তাহারই 
নাম তুর্য্যতা। অদ্বিতীয় ব্রন্দে জন্ম বা তৎকারণপরম্পরার কিছুমাত্র সম্ভাবন। 
নাই; স্ষ্টিজনক দ্বৈতও কিছুই নাই; কিন্তু জল যেরূপ স্বঘ্ংই দ্রবত্বকে গ্রহণ 
করেঃ সেইরূপ জগদাকার চেতনার কতৃত্ব হেতু চিতেই সষ্টিসঙগিডি স্বয়ং গৃহীত 
হয! থাকে | ৫৬-৬১ 

সপ্তত্রিংশদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত। 

অফীত্রিংশদধিক-শততম সগ 

মুনি বলিলেন”_এইপ্রকারে জাগ্রদাদি তুর্য্য অবধি অবস্থাতত্ব বিচার করত 
এ।মি সেই প্রাণীর চিদাভাসলগ্গণ জীবের সহিত একীভাব লাভ করিতে প্রবৃত্ত 

চইলাম। পুষ্পিত সহকারসন্বন্ধীয় সৌরভ যেরূপ বায়ুর সাহায্যে পদ্মাকারে নীত 
১ইয়। পদ্ধোদ্ভূত বায়ুগত সৌরভের সহিত মিলিত হয়ঃ আমার সেই প্রব্ৃতিও তখন 
সেইরূপ হইয়াছিল। আমি চিদাভাসে প্রবেশ করিতে উগ্ভত হইয়া ধেমন 
গুজাধাতু পরিত্যাগ করিলাম, অমনি সমুদয় ইঞ্জিঘ-সন্থিৎ বহিযুখব্যাপারে 
বপূর্ববক প্রব্ত্ব হইল। তাহার পর অন্তঃপ্রবণ প্রযত্র সপ্বিত্তি ঘারা সেই বহিম্মু 
হন্তিয়সন্িত্তি-সকলকে সজোরে নিগৃহীত করত জলে তৈলবিন্দু ষেরূপ বিস্তৃত হয়; 

সেইরূপ অন্তরে গ্রস্ত হইলাম ৷ এইগ্রকারে উপাধিব্যান্তি দ্বারা যেমন আমি 
এই প্রাণীর চিদাভাস-সম্বিতে মিলিতভাবে পরিণত হইতে লাগিলামঃ অমনি 

ওাহার ৰাসনা এবং আমার বাসনার অন্তঃপ্রতিভীসবশে এই বিশ্ব-বরহ্মা 
ঘিগুণিতরূপে অবস্থিত দেখিলাম | ১-৪। তখন দৃষ্ট হইলঃ দিক্সমূহ দ্বিগুণ 
১ইযাছে ; ছুই সূর্য্য উত্তাপ প্রদান করিতেছেন, দুই পৃথিবী প্রতিভাত হইতেছে ; 

হই অস্তরীক্ষ প্রত্যক্ষ হইতেছে ; মুকুরপ্রতিবিদ্বিত ছুইটি প্রতিবিস্বমুখ যেমন দেখা 
যায়ঃ দ্বিগুণীকূত জগৎ্ও সেইরূপ মিশ্রিতভাবে দুষ্ট হইতেছে ; তিলঘ্বয়ে তৈলের 

টায় বুদ্ধিকোশস্থ চৈতন্ঠ প্রকাশ পাইতেছে; এই উভয় সম্বিংকোশস্থিত উভগ্ব 
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জগতের [মিশ্রণ ঘর্টিলেও বাসনার অমিশ্রণ জন্য ক্ষীর-জলবৎ প্রকাশ পাইতেছে। 
আমি তখন দর্শনমাত্রেই যুহ্র্তমধ্যে সেই প্রাণীর চিদাভাস-সন্বিৎ নিজ সম্থিং 

দ্বার! পরিচ্ছিন্ন করিযাই একাত্মত্তায় উপনীত করিয়া লইলাঁম । ফলতঃ সে সময় 
উভয় উপাধির এীক্য দ্বারা একীভূত করিলাম । ইহার দৃষ্টান্ত্বরূপ বলা যায়। 
এক খাতুর অপর হুর সহিত, ক্ষুদ্র জলাশয়ের বৃহৎ জলাশয়ের সহিত, আমোদ- 
লেখার বামুর দিত এবং ধূমলেখার মেঘের সহিত মিলন যেরূপে "ঘটে, ইহাও 

তাহাই । সে সময় বাসনার একীকরণ দ্বার! উভয় সম্থিদের এঁকাস্তিক একতা 

যেমন সম্পাদিত হইল, অমনি অন্মভূতপুব্ব দ্বিগুণীভূত জগৎও এক হইল। 
যেমন দৃষ্টিদোষধুক্ত ব্যক্তির দুষ্ট চন্দ্র আবার দৃষ্টি সুস্থ হইলে এক হইয়া যায়, 
বত একত্বও সেইভাবেই ঘটিল। ৫-১১ 

তাহার পর তচ্চিতিগত আমার নিজ বিবেক পরিত্যক্ত না হওয়ায় 

সঞ্চল্প কমিয়া গেল এবং তাহার সম্বল্পানসারিণী স্থিতি লাভ করিল। 

তখন আমিও তাহার চিত্তরৃপ্তি দ্বারা তাহারই ভোগ্য বিষয়সমূহ আলোচন। 
করিতে লাগিলাম এবং তাহার দয় ত্যাগ না করিয়াই জাগ্রদ্ব্যবহাররূ্প 

প্রাত্যহিক আচারসমূহ অনুভব করিতে আরম্ভ করিলাম । তাহার পর 

সেই প্রাণী অর, জপ গ্রহণ করিণ এবং শ্রমকাতর হইয়া ইচ্ছামত 

ঘুমাইয়া পড়িল। হৃর্ধ্য যেরূপ সন্ধাকালে স্বীয় তেজ উপসংহার করেন, সেইরূপ 
দিক্সমূহে প্রস্থত রূপালোকক্রিয়াজনক চিত্ত উপসংহ্বত হইল। চিত্তের উপ- 
ংহারব্যাপারে কৃর্মদেহে কৃর্ম-প্রবেশের শ্ঠায় সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিও চিত্তের 

সহিত ছিন্ন হইয়! হৎকোশে প্রবিষ্ট হইল । চক্ষু প্রভৃতি মুদ্রিত হইয়া হদাকারে 

পরিণত হইল) মৃতের ন্যায় নিক্ষিয় হইল। চিত্তের অন্ুবিধায়িত্ 

জন্ট আমিও তদীয় চিন্তবৃত্তির সহিত ইন্দ্রি়গোলক পরিত্যাগ করিয়া! নাড়ীপথে 

তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিলাম । যাহা! শয্যার ন্াঁয় কোমল তৈজসাগুস্থ আনন্দ- 
ময় কোষ তাহাতে আমি বাহ্যান্ুভব ত্যাগ করত মুহূর্ত জন্য সুযুপ্তি অনুভব 

করিলাম! যে সময়ে অন্নপান বিকার সচ্ছিদ্র নাড়ীসমূছে নিরুদ্ধ; সমান-বাঘুর 

বহিনির্গম নাই ; সে সুপ্মগতিতে অন্তরে ভ্রমণশীল, সে সময়ে প্রাণাতআ্বক অদ্বৈত 
প্রনন্নাত্মা তন্মাব্র-তংপর হইয়া হৃদয়ে পুরীনিচয়ে প্রবেশ করিয়া প্রত্যগাত্মরূপ 

'পরমপুরুষার্থ স্বভাববশে চিন্তকে স্বীয় অধীন করিয়া লয়েন। তখন নিরতিশয় 

আনন্দরূপ ন্ুযুপ্তিতে এ নিরতিশয় আনন্দ-কলেবরই শোভিত হয়েন ; তাহার 
বিন্দুমাত্র হুঃখ থাকে নাঁ। ১২-২২ 

শ্রীরাম বলিলেন+_হে খধিশ্রেষ্ঠ ! প্রাণায়ন্ত হইয়াই মন মননাদি করে। 
স্ুযুপ্তি'অবস্থায় প্রাণায়ত্ত বলিয়াই মন যদি মনন করিতে না পারে, তাহা 
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হইলে জাগ্রাংক]লেই বা কিরূুপে মনন কর। সম্ভব ? কারণ, প্রাণ হইতে মনের 

যে একটা স্বতন্্ স্বরূপঃ তাহা তো আর নাই। আর তাহাই ষদি হয় তবে 

তো] তাহা কিছুই নহে। ২৩ 
বশিষ্ঠ বলিলেনঃ_যদি অধিষ্ঠান সন্মাত্র হইতে স্বতন্ত্র করা যাঁয়,। তাহ! 

হইলে তো দেহ-প্রাণাদির কিছুই সত্ত। থাকে না। সেই সম্মাত্র হইতে যদি 

অপৃক কর! না হমঃ তবেই তে। তাহার সন্তায় সমুদ্যই সত্তাসম্প্ন্ন হইয়া থাকে । 
এই অবস্থায়, প্রাণ হইতে যদি স্বতন্ত্র কর যায়, তবে আর মনই থাকে ন|। 

এই আশঙ্ক। তোমার অতি অল্প; কারণ স্বপ্নশৈলের ন্যায় এই দেহই খন 
মনের কল্পনাত্মকঃ তখন মন হইতে স্বতগ্র করিলে এই স্বান্ুভূত নিজ দেহই 

তো থাকে না। চেত্যার্থের অতাব হেতু চিতের অধিগ্যমানত। ঘটে ; আর 

টি প্রভৃতি সময়ে কারণ না থাকায় দৃশ্তোৎপত্তিও সম্ভব হয় না। এই নিমিত্ত 
বলা হয়, এই পরিদৃশ্তমান তাবৎ পদার্থ ই ত্রহ্গ। ব্রন্গ সর্বাআ। তাই এ বিশ্ব 

ধথাষথরূপেই বিগ্তমান) সন্তাশ্র চিত্ত দেহাদি সকল পদার্থ ই বরহ্গজদিগের নিকট 

বঙ্গরূপে প্রতিভাত । অব্ঙ্গজ্গণের মতে এই চিত্ত বা দেহাদি যেপ্রকার, 

আমাদের মতে সেরূপ নহে। হে রাম! এই যে নানা প্রকার ভ্রিজগৎ 

দেখিতেছ, ইহা ব্রঙ্গ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এ কথা বিশদর্দীপে বলা 
যাইতেছে) শ্রবণ কর। ২৪২৮ 

একমাত্র চিন্মা্র পদ্দার্থ ই বিগ্ভমান। উহা মলশুন্, অসীমঃ আকাশ- 

স্বরূপ ; উহাকে জগৎ বাঁ দৃশ্ঠ কিছুই বলা যায় না। অনাদিশুদ্ধ বুদ্ধরূপের 
পরিহার না করির। সর্বজ্ঞ চিম্মা্র দ্বারা প্রথমে মনস্তত্ই অধ্]ারোপিত । 

এই মনো ঘ্বার। আত্মার যে বিচরণকল্পনাঃ তাহাকেই প্রাণবায়ু বলিয়া 

জানিবে। এইপ্রকারে মনো দ্বারা কল্পিত হইয়াই ষেক্পপ প্রাণতার 

অনুভব হয়, সেইরূপ ইন্দ্রদেহাদি দিকৃপালকল্পনাও মনে! দ্বারা কল্পিত হইয়াই 
অন্থভূতিগম্য হইয়া থাকে । এইপ্রকারে সমগ্র বিশ্ববদ্মাণ্ই অথণ্ড চিত্তমাত্র'। 
যাহ! চিত্ত, তাহা ও চিন্মাজ্র ব্যতীত অপর কিছুই নহে । কারণ? এই যাহা কিছু 
দৃষ্টিগোচর হইতেছে, সে সকলই ব্রহ্মকল্পিত; সুতরাং যিনি নিরবয়বঃ আছ্তন্ত- 
হীন, অনামর) অনাভাস, শান্ত চিম্মাব্র, সম্মাত্র ব্রহ্মপদঃ এ জগৎ তাহ! হইতে 

অতিরিক্ত নহে। প্রাথমিক মনঃশক্তি দ্বার! পূর্বসিদ্ধ অন্থভবোগ্তাবিত হইয়া 
পরমন্রঙ্গ ষে প্রকারে সঙ্কল্সিত হইয়াছিলেন, সর্বত্র স্বপ্র-জাগরশ্বরূপ ভূতগৎও 
সেইরূপেই তাহার অনুভূত হইয়া থাকে । সঙ্বল্লাত্মক মনই কার্ধ্যব্রক্ম বলিয়া 
উল্লিখিত হয়েন । এই ভূরাদি লোক ও অন্য বিষয়সমূহ যেভাবে তিনি সন্কল্প করেন, 
সেইভাবেই অনুভব কক্পেন ৷ এইপ্রকারে ইহা! সর্বজনপ্রসিদ্ধ হইয়াছে । ২৯-৩৬ 

৩১ 
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হেরাম! যিনি শুন্টাত্মক চেতনাত্মা পুরুষ, তিনিই প্রথমে চিত্ত দ্বার 
প্রাণবান্, তাহার পর দেহী, অনন্তর গিরিকৃত এবং তাহার পরে ত্রিভুবনীকৃত 

হইয়া থাকেন। ্বপ্নকালে নিজদেহে কল্পিত পুরীর অস্তর1লে প্রত্যেকেই এই 
সমুদয় অনুভব করিতে সমর্থ হন৷ ৩৭ 

অষ্টাত্িংশদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত। 

উনচত্বারিংশদধিক-শততম সর্গ 

ধশিষ্ঠ বলিলেন,_-এ জগতের কর্তা হইতেছে চিত্ত । চিত্তের সন্কল্সিত যাহা, 
ভাহাই ঘটিয়। থাকে । চিত্তের সঙ্কল্প-গুণেই কোন বিষয় অসত্য হয়ঃ কোন 

বিষয় ব্যবহারিক হয় আবার কোন কোন বিষয় প্রাতিভাসিক হইয়। থাকে । 

প্রাণ সকল বিষয়ের সম্পাদক ; তাহা ভিন্ন আমি থাকিতে পারি নী; এ সমুদয় 

কল্পিতমান্র ; এই নিমিত্তই চিত্তকে প্রাণাধীন বলা হয়। প্রাণাভাবে কিছুকীল 

থাকিতেও পারিঃ নাও পারি, এ কথাও কল্সিত। মনঃসংযুক্ত প্রাণ ঘ্বার। 

দেহ যেখানে কল্পিত হয়ঃ স্থবিস্তৃত মায়ানগরের ন্যায় মুহূর্তমধ্যেই গেহের 
সেই স্থানে আবির্ভাব ঘটে । পরে আমি ষেন কখনও প্রাণ ও দেহশুন্য না হই, 
এইরূপ একটা স্থদৃট নিশ্চয় জীবেরই হইয়া থাকে । যিনি চিন্মাত্রস্বভাব আত্মা, 
তাহার ধরূপ নিশ্চয় হয় না। সন্দেহবশতঃ দোলায়মান চিত্তই ছঃখভাগা হইয়। 

থাকে ; তাহার বিপরীত দৃঢ় নিশ্চয়ের যাথাথায বতীত সে দুঃখের উপশম হম 

মা। যে ভ্রমজ্ঞান সুদৃঢ় হয়ঃ তাহা তত্বজ্ঞানের সামান্ বিকল্পনায় দূর হইবার নহে 
যাহার অহংপ্রত্যয় বিগ্ভম1ন, তাহার ভ্রমজ্ঞান কিছুতেই নষ্ট হয় না। ভ্রমজ্ঞান 
নাশ করিবার পক্ষে আশ্মবিজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ উপায় ; তথ্যতীত উহা দূর করিবার 

অন্য উপায় নাই। এদিকে মোক্ষোপায়-বিচার ব্যতীতও তত্বজ্ঞানোদয় হইবার 

সম্ভাবনা নাই৷ সুতরাং মোক্ষের উপায় কি তাহা ধত্ব সহকারে বিচার করিয়া 
দেখ | ১-৮। 

অহ এবং “ইদংং এই ছুই প্রকার অবিষ্ভা বিগ্কমান আছে 
জাঁনিবে। মোক্ষোপায় ব্যতীত কোন কারণেই উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। 

প্রাণই আমার পরম প্রেমাম্পদ, এইরূপ দৃ়াভযাস দ্বারাই মন প্রাণাধীন হইয়া 

আছে । এই প্রকারে মনের দেহাধীনতাও বর্তমান। প্রাণ যদি সুস্থদেহে 
স্থির থাকে; তবেই সে মনন করিতে সমর্থ হয় ; কিন্তু দেহ যদি ক্ষুব্ধ হইয়। 
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উঠে, আর সেই ক্ষোভ যদি প্রাণগত হয়, তাহ। হইলে মনের আত্মতত্ববিবেক- 

দৃষ্টির ক্ষমত1 থাকে না। মন যে সময়ে স্বকর্ম নির্ব্বাং জন্য উদগ্রা হয়, তখন 

সেকোন প্রকারেই আত্মজ্ঞানোন্ুখ হয় না। ৯-১২। প্রাণ এবং মন পরল্পর 
রথ-সারথির ্ঠায় বিগ্ভমান। রথ এবং সারথি পরস্পর পরস্পরের অনুবর্তন- 

কারী। এতছুভয়ের কে না কাহার অন্ুবর্ভন করে? এইরূপে মন ও প্রাণ 

এই উভয়েও পরস্পর অনুবৃত্তিস্বভাব। ইহাদের দ্বারাই স্থষ্টির আদিতে পরমা্মা 
কল্পিত হন। এই নিমিত্ত অগ্যাপি মূর্থগণের নিয়তি-নিবৃত্তি হয় ন।। পরম- 
পদে অনধিরূড় মন-প্রাণ দেহীদিগের দেশ, কাল ও ক্রিয়াদ্রব্য ব্যবহারে 

প্রবপ্তিত হয়। প্রাণ ও মন যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাম)ভাবে স্বকর্মসাধন করত অবস্থান 

করেঃ ততক্ষণ জাগ্রদভিধেয় সমব্যবহার প্রবর্তিত হয় । যে সময়ে প্রাণ ইন্িয়- 

প্রবর্তন হইতে উপরত ও বিষমভাঁবসম্পন্ন হুযু, তখন বিষম ব্যবহার ঘটিয়া 

থাকে, অর্থাৎ স্বপ্নাভিধেয় মানস ব্যবহার প্রবন্তিত হইতে থাকে । নাড়ীপথ 

যখন ভুক্ত অন্নরসাদি দ্বারা রুদ্ধ হয়ঃ তখন পিগিত প্রাণের আনন্দ সঞ্চার হয় । 
এ সময়ে মনের শান্তি ও সুযুপ্তির আবির্ভাব ঘটে। অন্নরসাদি দ্বারা পূর্ণ না 
হইয়! যদি নাড়ীপথ ক্ষীণও থাকে, তাহা হইলে শ্রমনিবন্ধন প্রাণ নিষ্পন্দভাবে 

থাকিলেও সুষুপ্তির উদ্ভব হয় । নাড়ীর যদি মর্দনাদি বার! মুছ বা বাণ-ক্ষত-ব্রণে 

শোণিতাদি দ্বারা পূর্ণতা-প্রাপ্তি ঘটে, শাহা হইলে তখন প্রাণের লীনাবস্থায় 

নিষ্পন্দ স্থযুপ্তি আসিয়! উপস্থিত হয় । ১৩-১৯ 
তাপস বলিলেন, আমি সেই যে তখন এক প্রাণীর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া- 

ছিলাম, সে ব্যক্তি আহার করত পরিতৃপ্ত হইয়! সে সময়ে সুযুগ্তভাবে ছিল। আমার 
চিত্ত তাহার চিত্তের সহিত একীভূত হওয়ায় আমি স্বাতন্র্যবর্জ্দিত হইয়া জুখ- 

সুপ্ত নিদ্রান্থখ অনুভব করিয়াছিলাম । তাহার পর সেই প্রাণীর উদরদেশের 

অন্নাদি যখন পরিপাক হইল, স্বাভাবিক নাড়ীপথ যখন অস্ফুট হইয়া উঠিল, 
তখন প্রাণও স্পন্দিত হইতে লাগিল; স্থতরাং সুযুপ্তি তখন হ্রাস প্রাপ্ত হইল। 
সুষুপ্তির হান হইলে পৃথিবী সন্দর্শন করিলাম । দেখিলাম, _সেই পৃথিবী 
প্রণয়ের ক্ষুব্ধ সমুদ্রজাত মহাজলসমূহ দ্বার! প্রায় পুর্ণ হইয়াছে। সেই বারি- 
রাশি আবার অধঃপতিত মুষলসদৃশ বৃষ্টিধারায় স্ফীত পর্বততুল্য তরঙ্গপ্রবাহে 
অন্থিত এবং স্শলিত বনষালার ন্যায় তৃণরাজিপুর্ণ পর্বত-পরিব্যাপ্ত। দৃষ্ট হইল, 
গিরিমুলোৎপাটনকারী প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতেছে । ত্রিলোক অগ্নিশিখায় দগ্ধ 
হইয়াছে ; আকাশাবস্থিত দেব-দানবগণের নগরসমূহ খণ্ডবিখওড হইতেছে ' ২০-২৬ 
সে সময় আমি ষে তত্রত্য কোন নগরস্থিত গৃহে স্বীয় পত্তীসহ বাস করিতেছিলামঃ 

তাহাও দৃষ্টিপথে পড়িল। দেখিতে পাইলাম*_স্ত্ী, ভৃত্যঃ বান্ধব, গৃহোপকরণ 
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ও গৃহাদিলহ সেই প্রলয়বারিরাশিতে ভাসিয়। চলিলাম। সেই গ্রাম নগর 

তখন প্রলয়বারি দ্বারা উহ্যমান হইতে লাগিল। বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গ সেই সেই 

স্থান উল্লজ্ঘন করিয়া চল্িল। জলপ্রবাহে সকল স্থান পরিপুর্ণ ইইল। ফলে 
তথায় ঘোরতর কলকল শব্দ উঠিতে লাগিল ; তাহাতে মনে হইল» সে শব্দে 

বুঝি সমুদ্রগর্জনও তখন তিরস্কৃত হইতেছিল। তত্রত্য লোকসমুহ একান্ত 
ক্ষুভিত হইয়াছিল। অনেকের পুভ্রাদি আত্মজন মৃত্যুমুখে পড়িত লাগিল ।২৭-৩০। 
চঞ্চল আবর্তময় জলোচ্ছণাসে নগর ও গ্রাম ভাসিয়া গিয়া ব্যাকুল হুইল' 

জনগণ সেই স্থানের জঙ্গলসমূহে যাইয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত করত কাদিতে 

লাগিল। তাহাতে সেই জঙ্গলসমুহ ভীষণাকারে পর্যবসিত হইল। সেই 
নগরস্থিত গৃহপকলের ভগ্ন ভিন্তিসমুহের শিথিল কাণ্ঠশঙ্কুসমুহ হইতে কটু-কঠোর 

শব হইতেছিল। গৃহ্সকলের প্রতি গবাক্ষে রমণীমগ্লীর মুখরাজি শোভ। 

পাইতেছিল। আমি তদবস্থায় ক্ণকালের জন্ত সকল বিষয় দৃষ্টিগোচর করিয়| 

দিনভাবে কাদিতে লাগিলাম | প্রধল.তরঙ্গের আঘাতে বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীজন- 

পরিপুর্ণ গৃহসযূহ শিলাপতিত নিষঝরের ন্টায় বিদীর্ণ হইয়1 শতধা চুর্ণ-বিচুর্ণ হইতে 
লাগিল। তাহার পর আমি স্্রীপুত্রাদি সমস্ত আত্মীয়, এমন কি; চিত্ত পর্যন্ত পরি- 

ত্যাগ করিলাম ; শুধু প্রাণমাত্র লইয়া সেই প্রলয়সলিলে ভািতে লাগিলাম । 

তখন তরঙ্গনিচয়ে পতিত হইয়া আমি এক যোজন হইতে অপর যোজনে যাইয়। 

পড়িতে লাগিলাম। প্রবাহোপরি যে সকল বৃক্ষ ভাসি যাইতেছিলঃ তাহ। 

হইতে উৎপন্ন অগ্রিশিখার মধ্য দরিয়া আমাকে যাইতে বাধ্য হওয়ায় আমার দেহ 

একেবারে জর্জরিত হইয়াছিল। সেই সকল স্থানে প্রচুর কাষ্ঠ ছিল। আম 
ষেই কল কাষ্ঠের সংঘর্ষণে আস্ফালিত হইতেছিলাম এবং আবর্তবঙ্গে পাতাণে 

প্রবিষ্ট হইয়। বহুকাল পরে উপরে উঠিয়াছিলাম ! ৩১-৩৭ | তখন আগম এবং 

অপায় দ্বারা অনির্বচনীয় গুরু-গম্ভীর শব্দময়ঃ অত্যধিক কললোলমুক্ত সলিলে আমি 

একবার ডুবিতে এবং একবার উঠিতে লাগিলীম । কখন বা পরম্পর-ঘর্ষণে ভগ্ 

পর্বতপক্ষিল জলে আমি পন্থলমজ্জিত হত্তীর ন্যয় ডুবিতে লাগিলামঃ আবার সহ্স। 

আগত জলোদ্ভাসে ভাপিয়। উঠিতেছিলাম । আমি যে সময়ে পর্বতখণ্ডোপরি 

আরোহণ করিয়া শ্রান্তি অপনোদন করিতেছিলাম, সেই সময়েই প্রলয়'জলরাশি 

আসিয়া আমার উপর পতিত হইতেছিল। অধিক আর কি বলিব) সেই 

কল্লোলময় বারিরাশিতে আশ্রয় লইতে হওয়ায় আমাকে অত্যন্ত ছুঃখই ভোগ 

করিতে হইয়াছিল । ৩৮-৪১ 

সেই সময়ে সেই স্থানে চিরজীবনের অত্যন্ত চিভ্তবিষাদবশে পুর্বেকৰ 
নিঞ্জ সমাধিময় রূপ আমার স্মৃতিপথে উদিত হুইল আমি চিন্ত। করিতে 
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লাগিলাম__-অহো |! আমি পুর্বজন্মে অন্ত এক জগতে জনৈক তাপস ছিলাম। 

পরে অন্য কোন ব্যক্তির স্বপ্প দেখিবার নিমিত্ত তাহার দহে প্রবেশ করত এই 

সকল ভ্রম দর্শন করিতেছি । বর্তমান স্বপ্নপ্রপঞ্চে দৃ়াভ্যাস জন্য নিজ শরীরে মিথ্যা 
জ্ঞানের উদয় হেতু সেই কল্লোল দ্বারা প্রবাহিত হুইয়াও তাহা ম্মরণের পর সুখে 

অবস্থান করিলাম । সে সমুদয় প্রলয়-বিবর্তণক্রমে শৈল, নগর, গ্রাম, ভূখণ্ড, বৃক্ষ; 
দের মানব, নাগ? নারী, নভশ্চর ও লোকপাঁলগণের গৃহাদি বাহিত হইতেছিল। 

প্রসিদ্ধ মরু-মরীচিকাঁর সলিলবৎ সেই সকল প্রলয়-িবর্তন মিথ্য। বলিয়। অনুতৰ 

করিলাম । তার পর ভূধরযুক্ত জলকল্লোল দ্বারা শৈলপরম্পরাঁর বিখষ্টনা-সমুহ বাঁর 
বার দর্শন করিয়! এ জগতের ধ্বংসব্যাপারের চিন্তা করিতে লাখিলাম 1৪২-৪৮। 

ভাবিতে লাগিলীম।_কি আশ্চর্য! দেবদেৰ মহাদেব সমুদ্রান্তর।লে 

জীর্ণ ভৃণের ন্টায় উহ্ামান হইতেছেন। অহে।! তবে আর পোড়। বিধাতার 

অকার্ধা কিছুই নাই। এভাতে ক্ুর্যাকিরণ যেমন প্রস্ফুটিত পদুমধ্য দেখাইয়া 
থাকে, সেইরূপ গৃছসকল চতুর্বিধ ভিত্তি বিদীণ করিয়া নিজমধ্যস্থিত 
শোভা দেখাইতেছে । কিন্তু একটা আশ্চর্ষ্ের বিষয় এই যে, "এই সকল 
তরঙ্গসমূহের মধ্যে মধ্যে গন্ধ? কিন্নরঃ দেবঃ মানবঃ নাগ ও নারীসমূহ আনম্দিত 

হইতেছে । আর একট। আশ্চর্য; এই যে, এই সকল পদ্মশো ভিত প্রসিদ্ধ নদী 
অন্তান্ত নদী হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ । এই জলরাশিমধ্যে দেবাস্ুর-নাগগণের মহ 

গৃহসমূহের ভিত্তিসমুদঘ় স্থবর্ণময় নৌকা শ্রেণীর হ্যায় বিচরণ করিতেছে । দেবরাজ 

ইন্জর শীর্য্যমাণ মণিরচিত গৃহের মধ্যে অবস্থান করিয়। প্রলয়-জলভরে নিমগ্ন হইতে 
ছেন এবং কু্কুমলাঞ্চিত মত্ত করিসমূহের ঝুস্তসদূশ পৌলোমীর আগীন স্তনধুগলে 
রতিখেদজনিত শ্রাস্তি ৰশতঃ তাহা দুর করিবাঁর জন্যই যেন জলকেলি-সুখোদোশে 

তরঙ্গদোলাসমুহ সমাধা করিতেছেন ৷ ৪৯-৫৩ | অছো! জলবেষ্টনে আকাশ পর্য্স্ত 

পরিপূর্ণ হইয়াছে । এঁ পুষ্পশ্রেণীর স্তায় পরিকম্পিত নক্মত্রসমূহ বায়ু কর্তৃক বিক্ষিণ 
হইতেছে । রত্বগানুময মধ্যপ্রদেশে দেবগণের বিমানশ্রেণী পতিত হইতেছে । বায়ু 

উদ্যানমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া! পুষ্পবর্ধণ দ্বারা যেন মঙ্গলাচরণ করিতেছে । শৈলক্ুনধ 
ৰারিনিধির ভীষণ জলোর্মিমালা আকাশে উথিত হইয়! মন্ত্রোর্থদ্গণ্ড হৈম দৃষদবৎ 

ব্রঙ্ষলোকে ধ্যানপরায়ণ প্রজাপতির পদ্মাসন পর্ষযস্ত পরিবর্তিত করিতেছে। 

ও উর্দিসমূহ আকাশে জলদজালের স্টায় পরিভ্রমণ করিতেছে। উহার আক্কৃতি 

হস্তি-অশ্ব-সিংহ-নাগ-দ্রম ও পৃথিবীর স্টায় এবং উহা! অতি গম্ভীর ঘুঙ্কুম-শব্ব জন্য 

ভয়াবহ। অতসীপুষ্পবৎ শ্রীসম্পন্ন গ্রলয়সমুদ্রের জলোর্দিমধ্যে স্বয়ং যমরাজও 
যেন জলময় শরীবধারী অন্য যম কর্তৃক আক্রান্ত হইতেছেন | পর্বত-গুহা- 

প্রবিষ্ট বারিপুর ব্যাবপ্ডিত হুইয়! গুড় গুড় ধ্বনি করিতেছে; অদ্রি-নগরাদির 
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সহিত নিখিল লৌকপাল ও নাঁগসমুহ জলমগ্র হইতেছে। তৃতল, পাতাল, 
নতস্তল ও দিকৃ্সকল ছুর্ধার বারিবলনার পরিপুরিত হইয়াছে ; তাহাতে গ্রাম, 
পত্তন, বিমান ও নগসহ ইন্দ্র, যম, যক্ষ ও দেবাস্থরগণ মতস্তকুলের ম্তায় বিচরণ 

করিতেছেন । ৫৪-৫৯ | অহে।! দৌোহনকালে গোশাবকের মাতৃজজ্বার 2্ায় 

উহ্ামান শ্রীকফের অণুতন্থ লৌকসকলের বন্ধনস্তম্ত হইল। স্থরাস্থুরমধ্যে 

পরস্পর নারী লইয়! হলহুল। ধ্বনি হইতে লাগিল। তাহাতে একপ্রকার বুড়বুড় 

ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। কোলাহলাকুল দেব-দানবগণের 

বেগপাতে বিক্ষুব্ধ হইয়া আকাশবৎ অভ্রোদরে সঞ্চরণশীল মেঘজাল যেন জলময 

স্পষ্ট ভিত্তি রচনা করিতেছে । অহো!কি কষ্ট! এ জগপ্প্রসিদ্ধ স্থযর্যদের 

আবর্তবৃত্তি পরিবর্তন পূর্বক নিয়ে পতিত হইতেছেন। এই যে দেখা যায়, 
কুবের, যম) নারদ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ প্রাণ ত্যাগ করিতেছেন । ৬০-৬৩। দেহাদি 

অহন্ত!বশূন্ঠ তত্ববিদ্গণ নিজ নিজ শান্ত জড় দেহ সকল উহ্যমান দেখিয়! নিজেরাই 

শবের ন্যায় ভাসিয। চলিয়াছেন। হায়! এই বারিসমূহকে রক্ষা করিবার সামা 
কাহারও নাই। ইহার! অর্দপরিপিষ্ট হইয়া এইখানেই কষ্ট ভোগ করিতেছে । 

জনসমূহ যমের দংঘ্টা। দারা চব্বিত হইতেছে। ইহারা পরম্পর পরস্পরের রঙ্গার 
অসমর্থ । সর্পের স্তায় সর্পণকারী প্রবল জলচরসমূহের ভয়ঙ্কর কল্লোল শ্রুত 

হইতেছে। কল্লোলমধ্যে দেবপত্তনসকল নৌকার স্টায় উন্নগ্ন ও নিমগ্ন হইয়া 

যাইতেছে । ব্রিভুবন ধ্বংস হইয়াছে এবং জল-বিলোডিত দ্বীপ গিরীন্ত্র 
ও স্ুরাস্থুর-নাগ-চারণে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। হায়! সেই প্রবল 

প্রভাসম্পনন বিশ্বনায়ক ইন্দ্রাদি দেবকুল আজ কোথায় ! ৬৪-৬৭ 

উনচত্বারিংশদধিক-শততম সর্ণ সমাপ্ত । 

চত্বারিংশদধিক-শততম সর্গ 

বাধ ৰলিল,_ হে প্রভো।! আপনি জ্ঞানযোগসিঘ্ধ মহাপুরুষ ; ভবাদৃশ 

ব্যক্তির পূর্বক থিত প্রলয্-জল-প্লীবনা্দি বিবিধ ত্রান্তিপূর্ণ অবস্থায় অতীতানাগত 
নিখিল বস্ত দর্শনোপায় ধ্যান 'যোগাঙ্গের প্রয়োগ দ্বারাও সর্বত্রম দূরীভূত 
হইল না কেন? ১ 

তাপস বলিলেনঃ _গ্রলয় উপস্থিত হইলে অধিষ্ঠানচৈতন্যে ভ্রমরূণ জগতের 
বহু প্রকার ধ্বংস হয় । কোন কল্লাস্তকালে উহার ক্রমিক নাশ হয় এবং কখন 
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বা সপ্ত সমুদ্রের একসঙ্গেই ধ্বংস হয়| যে সময়ে সহস| বারিবিকার উপস্থিত হয়, 
তখন দেবগণ ব্রহ্মার নিকট জানাইবার জন্ঠ যেমন গমন করিতে ইচ্ছা করেন, 
অমনই জলপ্রবাহে তথায় নীত হইতে থাকেন। তখন আমাদের কথ! আর 

কি কহিব? পে সময় দেবগণও গ্রমাদ গণিয্ন। থাকেন ৷ বিশেষ+_-ওহে বনেচর ! 

কাল যখন সর্বসংহারকারী হইয়। উঠেন) তখন ভবিতব্যতার গতিরোধ করিতে 

সকলেই অসমর্থ। যাহা ঘটিবার, তাহা ঘটিবেই। ধ্বংসকাল আসিলে মহৎ 
'লাকেরও বল, বুদ্ধিঃ তেজ বিপর্ধ্যস্ত হয়। অথব] বুঝিয়। দেখঃ আমি যে সকল 

ঘটনার কথ বলিয়াছি। সে সমুদয়ই স্বপ্রে দেখা ) স্বপ্নে কিছুই অসম্ভব নহে । ২-? 
ব্যাধ বলিল” হে মুনে ! ভবতকথিত বিষষ যদি স্বপ্লের ম্যায় অসত্য হয়, 

তাহা! হইলে তাহা বর্ণন করিবার আবশ্ঠক কি?৮ 
তাপস বলিলেন»”_হে মতিমন্! এবিষয়ে তোমার নিজের বোধ 

আবশ্তক। আমি যে দৃশ্প্রপঞ্চের কথ! বলিষাছি, তাহার হায় দৃশ্যমান 

প্রপঞ্চও ভ্রমাত্মক বলিয়াই বুঝিবে। ইহার পর অবশিষ্ট সত্য ব্যাপার আমার 

নিকট শ্রবণ কর। তার গর সেই প্রাণীর ওজোমধ্যস্থিত ভ্রান্ত আমি 
তথাকথিত একার্ণবমধ্যে স্বপ্নযষোগে ভ্রান্ত বস্তসযূছ দর্শন করিতে লাগিলাম । 
বজ-বিধবস্ত বিক্ষুব্ধ পক্ষবুক্ত গিরীন্দ্রসযূহের স্যায় যে সময়ে সেই আবর্ত- 
কল্লোলাদিময় জলরাশি কোথাও নির্গত হইল, তখন আমিও সেই জলরাশি 

দ্বারা উহ্যমান হইয়া দৈবক্রমে কোন শুঙ্গপ্রাস্ত-তুল্য তটপ্রদেশ প্রাপ্ত 

হইলাম এবং সেই তটাশ্রয়েই অবস্থান করিতে লাগিলাম ৷ ৯-১২। দেখিলাম, 

মুহ্র্তমধ্যেই অলীম জলরাশি নির্গত হইয়া গেল। স্বর্ণ দ্বীপসদৃশ স্বর্ীপুর-পরিব্যাপ্ত, 
বমণশীল দেবললনালীন, পদ্মিনী-জালমগ্ডিত, নীলবারি-জাতি-শায়িত শ্ষুরৎনীর- 
শীকর ও উল্লোল বীচি-বিক্ষুন্ধ দীর্ঘ দীর্ঘ কল্পপাদপযুক্ত সেই বারিরাশি'মুহ্র্ত- 

মধ্যে কোথায় অন্তহিত হইল । তাহার পর সেই একার্ণব-খাত শুষ্ক কোটরে 

পরিণত হইল। তখন দৃষ্ট হইল, কোন স্থানে সহ্যশৈল গলিত, কোথাও শীর্ণচূড় 
ভূধর ভূতলগতঃ কোথাও পন্ধনিপতিত চন্দ্র, যম ও ইন্দ্র প্রভৃতি বিরাজমান; 
এবং কোথাও বা পদ্মতুল্য শীর্ণ লোকপাল-কপাল-কর বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । 

কোন স্থান শোণিতহ্দে পাটলীকৃত আছে ; কোথাও কনিমজ্জিত বিদ্যাধরীগণ 

বিরাজ করিতেছে; কোন স্থানে মৃত হস্তিসদৃশ ষমবাহন মহিষবর পড়িয়া 

আছে; কোথাও অমরপর্বততুল্য মহাকায় গরুড় পতিত রহিয়াছে; কোথাও 

ভূমিগত যমদওসদৃশ বারিনিরোধ-ক্ষম মহাসেতু অবস্থিত আছে; কোথাও প্রজা- 
পতিবাহন হংসের সহিত পঞ্চিল ভূমি আছে, এবং কোন স্থানে বা দেবগণের 

দেহার্দ পক্ষপ্রোথিত হইয়া রহিয়াছে । ১৩-২৩ 



০৮৮ বাঁশষ্ঠ-মহা রামায়ণ 

তাহার পর আমি কোন পর্বতের শেষ সীমায় উপস্থিত হইলাম । তথায় 
কোন খষির আশ্রম ছিল । 'আমি সেই আশ্রমে গিয়া যখন বিগতশ্রম হইলীম, 
তখন প্রগাঢ় নিদ্র। আসিয়। আমাকে অধিকার করিল। তার পর পূর্ববকথিত 

বালনায় অন্বিত ভইয়। নিদাবসানে আবার নিদ্রা প্রাপ্ত হইপাম । আমার 

সেই যে 'গজোধাও। আমি তাহাতেই স্থির থাকিয়া [ই কল্পান্তই দেখিতে 

পাগিলাম ! তখন আমার আবার দ্বিগুণ দুঃখ হইল। জাগরণের পর আমি 

আবার সেই প্রাণীর শদয়স্থ স্বপ্প অধলোকন করিতে লাগিলাম ৷ ২৪-২৬ দ্বিতীয় 

দিবসে কুর্যাদেৰ দিত হইলেন । লোক, আকাশ, পৃ্থী, পর্ধত, এ সমুদয়ই 
অতি প্রন্দর বোধ ইইণ। বৃঙ্গ হইতে পত্রাদি যেরূপ জন্মায়, সেইরূপ স্বর্ণ, পৃ, 
পবন, আকাঁশঃ গিরি, নদী ও দিকৃসমূহ্ চিন হইতে উদ্চিত হইল। তাহার পঞ্ 
সেই সকল বস্তু দেখিষ। পুর্বাস্টভূত বিষয়েব কিছু মনে পড়ায়, আমি সেই বস্ত 
ঘারাই ব্যবহারে প্রবৃন্ধ হইলাম। আজ ষোড়শ বর্ষ আমার জন্ম হইয়াছে; 

ইনি আমাৰ পিত|) ইনি নামার মাতা) আর 'এই আমাব ভবন ইত্যাদি- 

রূপ ব্যবহারপ্রতিভ। সে সময় আমার উদয় হুইয়াছিল। তৎকালে কোন গ্রামে 

এক ব্রা্গণের আশ্রম আমি দেখিতে পাইলাম! £সখানে বহু লোঁকের দহিত 

আমার বন্ধুত্ব হইযাছিল। আম তাহাদের গ্রাম্য গৃভে অবস্থান করিতে 

লাগিলীম। অনন্তর সেখানে জাগ্রদাদি দশ। অনুভব করিতে করিতেই আমার 

দিবারান্রি অতিবাহিত হইয়া গেল ৷ সেই সকল গ্রাম তখন যথার্থরূপেই প্রতি- 

ভাত হইল । ২৭-'২। ইহার পর কালের গতি বশতঃ আমার প্রাক্তন বুদ্ধি দূর 

ইইয়। গেল। ক্রমে আমি এক গ্রামবাসী ত্রাঙ্গণ হইলাম ; দেহমাত্রে আস্থা 

স্থাপন করিলাম । আমার (বিবেক চলিয়। গেল; দেহমাত্রে আত্মবুদ্ধি আসিল ; 

রমণীমাত্রেই আসক্ত হইলাম; একমাত্র বাসনাই সার হইল। ধনমাত্রেই 

আগ্রহ জন্মিল। ধনের মধ্যে আমার একটি জীর্ণ গো-মাত্র। আমি আমার 
গৃগঙ্গনৈ একপ্রকার লত। দিয়! ৰৃতি প্রস্তুত করিলাম ৷ অগ্নি ক্ষেত্রোচিত ভূমি? 

পণ্ড প্রভৃতি প্রাণী ও কমণ্ডলুঃ এই কষটি পদার্থ আমি উপার্জন করিলাম 

আমি সর্বদ| সব্বপ্রকার লোকাঁচারের মন্তবন্তী হইলাম । আমার ভবনপাশ্ে 

এক নীলবর্ণ শাদ্বলস্থলী ছিল। তথায় আমি মধ্যে মধো উপবেশন করিতে 

_ লাগিলাম । শাক ও শশ্রক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে করিতে আমার দিন কাটিতে 

_লাগিল। তখন নদী, হুদ ও সরোবরে আমি স্নান করিতাম। ইহা আমার 

কর্তৃব্, আর ইহা! আমার পক্ষে নিষিদ্ধ এইরূপ বিধি-নিষেধরজ্জু দ্বার। 
আমি আবদ্ধ ও বিবশীকৃত হইঘ1 পড়িলাম 1 ৩৩-৩৯ 

এইপ্রকারে যখন আমি শত বর্ষে উপনীত হইলাম) তখন এক দিন এক 



নিব্বা প্রকরণ ৪৮৯ 

আত্মজঙ্ঞ মুনি অতিথিরূপে আমার গৃহে উপস্থিত হইলেন । আমি তাহাকে 

পুজা করিলাম ৷ তিনি স্নান করিয়া আমার গৃহে বিশ্রাম লইলেন। তাহার 
পর রাত্রিকালে আহারের পর শষ্যায় উপবেশন করিয়া তিনি নান! কথার 

আলোচনা আরম্ত করিলেন । তাহার কথায় বিবিধ রসের অবতারণ। 

হইতে লাগিল। তিনি নানা দিক্, দেশঃ পর্বত এবং পৃথিবী সম্বন্ধে 

বহু কথাই ব্যক্ত করিলেন। শেষে তিনি এক মনোরম কথাপ্রঙ্গ তুলিয়া 
বলিতে লাগিলেন,_এই পরিবৃশ্তমীন যাবতীয় বস্তই অসীম, বিকারহীন চিন্াত্র ; 
এই চিন্মাত্রই জগদ্রপে কল্পিত হইয়। থাকে ৷ ফলতঃ পূর্বেও যাহা ছিল, এখনও 
তাহাই আছে। এই কথ। শ্রবণ করিয়া আমার জ্ঞানোদয় হইপ। ততপরে 

সেই জ্ঞান পরিপক্ক হইলে ধারণাবশে আমার পুব্ববৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আসিয়া উপ- 
স্থিত হইল ; আমার আ'ত্মবাত্বা মনে পড়িল। যাহার উদরাভ্যন্তরে আমি 

ছিলাম, তাহার বিরাট রূপের আশঙ্কায় তথা হইতে বাহির হইবার উদ্যোগ 

করিলাম ; কিন্তু তাহার উদরপ্ সমুদ্র পর্বত; পৃথী ও নদীসমগিত ব্রিভুবন পরি- 

ন্রমণ করিয়াও আমি তখন নিগমপথ দেখিতে পাইলাম না। অনন্তর আমার 

সেই বন্ধুজন-পরিবৃত গ্রাম ত্যাগ না করিষাই বাহির হইবার জন্ সেই প্রাণীর 
প্রাণবায়ুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম । তথাকার বিরাটের অভ্যন্তর-দেশসমূহ দেখিব, 
এইরূপ সঞ্ধল্পবশে সেই প্রাণ অহস্তাবে ধারণাবদ্ধ হইলাম এবং কুস্থম হইতে যেরূপ 

গন্ধনির্গম হয়, সেইরূপ তাহার প্রাণবাযুসহ নির্গমন করিলাম | ৪০-৪৯। 
পরে বাতস্কন্ধ অবলম্বন করত তাহার মুখগহ্বর প্রাপ্ত হইলাম এবং বাতরূপ 
রথারোহণ করিয়া একটি বহিনিঃস্থত পুরী দেখিতে পাইলাম । দেখিলাম+_ 
বাহিরে কোন গিরিকন্দরে এক খষির আশ্রম রহিয়াছে । শিব্যগণ সে আশ্রমের 

রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে । আরও দেখিলাম,_সেই আশ্রমে আমার দেহ পূর্ববানু- 
ভূতের স্টায় বদ্ধপদ্মাসনে সমানীন । আমি এক শিষ্যের অন্তরে প্রবেশ করিয়া 
ছিলাম ; দেখিলাম; মেই শিষ্য গ্রামে যাইয়া কোন এক উৎসবগ্রাপ্ত অন্ে তৃপ্তি 

লাভ করত শয়ান রহিল। সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া কাহারও নিকট আমি 

কিছুই প্রকাশ করিলাম না, কৌতুকপরবশ হইয়া আবার তাহারই অন্তরে প্রবেশ 
করিলাম ৷ তাহার হৃদয়াভ্যন্তরে যাইয়। যেমন তাহার আনন্দময়াদি কো"ঘত্রয় 

অধিগত হুইলামঃ অমনি ভয়াবহ যুগাস্তকাল উপস্থিত হইল । ত্রিভুবনের বিপর্ধ্যয় 
ঘটিল) সঙ্গে পঙ্গে ধন্মাধন্ম-ব্যবহার-পরিবর্তন দেখা দিল। দেখিলামঃ__তত্রত্য 
ভুবনস্থিতি সম্পূর্ণই অভিনব? তাহার পর্বত, পৃথিবী এবং দিক্সংস্থান সকলই 
অন্র্ূপ। আমার সেই পূর্ব-বন্ধুগণ, সেই গ্রামসন্গিবেশ, অথব। সেই ভূপ্রদেশ; 
এ সমুদ্রয় কোথায় ষে অন্তহিত হইল আমি তখন কিছুই ধারখা করিতে 

শু 
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পারিলাম ন।। মনে হইল, যেন প্রবল বাষু এ সকল কোথায় উড়াইয়া 
লইয়া! গেল। ৫০-৫৮ 

তখন সেই অপূর্ব সম্নিবেশ-ুক্ত অপুর্ব ভূবন যেমনই একটু প্রণিধান করিয় 

দেখিতেছি, অমনি ভাবান্তর উপস্থিত হইল। দেখা গেল» দ্বাদশ আদিত্য 

সমুদিত, আর তাহাদের প্রচণ্ড উত্তাপে দশদিক্ প্রজ্বলিত; মে তাপে ঘনীভূত 
জলের ন্যাঁয় পর্বতসমূহ গলনোনুখ ; পর্বতে পর্বতে দিকে দিকে বনরাজি প্রজ- 

লিত; সমস্ত রত্বভৃতি দগ্ধপ্রায়--উহা৷ মাত্র স্থৃতিপথেই অবস্থিত। তখন সুপ্ত 
সমুদ্র শুষ্ক হইল। দিজ্মগুল হইতে প্রবল বায়ু বহিতে লাগিল । পৃথিবী রাশীকৃত 
অঙ্গারাভা ধারণ করিল । প্রথমে পাতাল হইতে; পরে পুখিবী হইতে, তার পরে 

দিক্চক্রবাল হইতে নিরন্তর জালামাল। বহির্গিত হইতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে 

মুহূর্তমধ্যে নিখিল বিশ্বই এক জ্বালামালায় পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। সায়ংকালীন 
মেঘপটলের ন্যায় বিশ্বমগুল রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়। উঠিল । স্বর্ণপদ্মকোষে যেরূপ 
মধুকর ভ্রমণ করে? সেইরূপ আমি সেই জ্বালাময় পদ্মমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। 
কিন্তু পতঙ্গের স্যায় আমি তখন দাহাদি বিকারজনিত দুঃখ অনুভব করি নাই। সে 

সময় বাুরোধে আমি পবনাম্মক হইয়াছিলাম ; সেই অবস্থায় জ্বালাময় মহান্ুদ- 

কণ্ঠে বিদ্যুতের স্টায় বিচরণ কারিতে লাগিলাম | আমার শরীর জাল।-পরিস্পন্দনে 

বিলোল হইতেছিল। স্থলপদ্মমধ্যে যে ষট্পদ বিচরণ করে, আমি ঠিক 
তাহারই শোভা ধারণ করিয়াছিলাম | ৫৯-৬৫ 

চত্বারিংশদধিক শততম সর্গ সমাপ্ত । 

একচত্বারিংশদধিক-শততম সর্গ 

তাপস বলিলেন,_আমি সেই স্বস্থানে অবস্থান করত সব্বতোভাবে অগ্রি- 

পরিবেষ্টিত হইলাম ; কিন্তু উহাতে আমি ছুঃখবোধ করিলাম না। উহ 

আমার 1নকট স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাই আমি ছুঃখ ভোগ করি 
নাই। সেই নবোভত জালামগ্ুল অবলম্বন করত অলাতচক্রের ন্ঠাস 

সমগ্র নভঃপ্রদেশে আমি বিচরণ করিতে লাগিলাম। তত্বজ্ঞান লাভ করায় 

আমার বুদ্ধি অখিন্ন হইয়াছিল আমি সেই অগ্থিতত্ব বিচার করিতে করিতে 

পৰন আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই পবনপ্রবাহে মেঘরবসদৃশ অতি গম্ভীর 
ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল । উহ্ামান শিল।) উল্লা.ক, রজ ও ভন্মাদি বস্তসমূহে 
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ণ বায়ু সমাকীণ হইঈল। পৰিবন্তমান দ্বাদণ আদিক্তোৰ সংমিণে এ বায়ু 

অলাতচক্রবৎ হইয়া উঠিল '১-৯। জ্বালারূপ সান্ধ্য জলদজালে অগ্নিময়ী শত 
শত বৃহৎ নদী উদ্ভূত হইতে লাগিল । অতিদদ্ধ বা অর্দদগ্ধ হইয়। দেবকামিনীগণ 
পতিত হইতে লাগিলেন। তীহাদের পতনের ফলে অগ্রিশিখ। দ্বিগুণ হইতে 

লাগিল। অঙ্গারসদৃশ জলধার। সকল পতিত হওয়ায় অগ্নিবাণাকৃতি 
শীকরসমৃহ উন্নত দত্তের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ছউদ্দীদিত্খুখ ধূমান্ধকাঁরে 

মলিন ও আচ্ছাদিত হইয়। গেল। পৃথিবী হইতে আকাশমগুল ও দিত্ুখ হইতে 
জ্বালারূপ সান্ধ্য মেঘ বহির্গত হইতে লাগিল। শী জলদ দ্বারাই দেৰগণের 

সহিত সপ্তলোক জলাশৈল-সম্পিগু-মাত্রে পরিণত হইয়াছিল। সেই পূর্ব 
কথিত প্রচ বায়ু কালানলের ন্যায় নাচিতে প্রবৃত্ত হইল ॥। কোথাও দুষ্ট হইল, 

উর্ধে উচ্ছলন জন্য আকীর্ণ অগ্রিকণাসমূহ কপিলবর্ণ মুদ্ধজরূপে পরিণত হইল। 
কখন অধোদিকে পদাঘাত জন্য কুড্যসমুহ উড়িতে লাগিল। কঠোর- 
রটন-পটু পবনের ঙ্গসমূহ ভন্মাচ্ছাদিত হইল। পতনোগ্ত জ্বালামাঁল। কখন 
মধ্যদেশে উপসংগৃহীত হওয়ার পরিধের বঙ্ত্রের স্তাম় দুষ্ট হইতে লাগিল । ৯০-৯১ 

একচত্বারিংএদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত 

ঘ্বিত্বারিংশদধিক-শততম সর্গ 

তাপস বলিলেনঃ-তখন 'আমি সম্রম ও শ্রম বশতঃ অত্যন্ত ্গীণ হই! 

পড়িলাম। ভাবিলাম_-অপরের হৃদয়মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কেন এ বৃথ। 

দুঃস্বপ্ন দেখিতেছি ? এ সকল ত্যাগ করিয়া আবার আমি জাগ্রপবস্থায় উপনীত 

হইয়া নিবৃত্তি লাভ করি ।১-২ 
ব্যাধ বলিল, -আপনি স্বপ্রতত্বনির্ণযের জন্ট পর-দেহে প্রবেশ করত পরের 

স্বপ্ন দেখিতেছিলেনঃ এখন আপনার স্বপ্নতত্ব নিরূপিত হইয়াছে ত? আপনি 

যে অন্তহৃদয়ে মহার্ণবাদি দেখিলেন, তাহা কিঃ উদরে কল্পবাদ্ধু এবং হৃদয়ে 

কল্সাগ্নিঃ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? স্বর্গ, মর্ত্য) আকাশ, বায়ুও গিরিঃ দেহ ও 

দিকৃসমূহ হৃদয়ে কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? এ সকলের স্বরূপ কি, তাহা 
আপনি আমার নিকট ব্যক্ত করুন 1৩-৫ 

তাপস বলিলেন,_-স্ষ্টির কোনরূপ কারণ নাই, উৎপন্তিও কিছুই হয় না; 
সুতরাং সৃষ্টি-শব্দার্থ একট। অজ্ঞানবিষয় ব্যতীত অন্ত কিছই নহে। প্রকৃতপক্ষে 



৪১২ 1|1শষ্ঠ মহা ব।মাধণ 

হৃষটিশবাধে কোনও একট। ভাতপর্যা নাই | পরমাত্মবিষয়ক অজ্ঞান হইতেই 

চিতপ্র(তবিম্ব-সমন্বয়ে স্ষ্টিশবধার্থ প্রসিদ্ধ হইয়াছে । দেখ, যদি অভিপ্রেত 

স্বপ্রাদি জগত-তত্ব জ্ঞানলনদ হয়, তাহা হইলে মূর্গতার উপশান্তি ঘটে । আমি বলি- 

মাছি, অনাদি অসীম পরম পদে প্রকৃতপক্ষে স্থগ্টিশব্বার্থ নাই। মুঢ় সন্গেদনে 
এ শবের যে অর্থ, তাহা! একেবারেই অসম্ভব । স্ৃতরাং তাহা আমার জ্ঞাত 

নহে। কোধমাত্র বস্তই অবস্তরূপে প্রতিভাসিত হইয। থাকে, তাই এই পরিদৃশ্থ- 
মান বিশ্ব প্রতিভাত হয়ঃ কোথায় দেহ, কোথায় জদয়, কোথায় স্বপ্ন, কোথা 

জলাদিঃ কোথায় জ্ঞানঃ কোথায় অজ্ঞান, কোথায় বিচ্ছেদ) কোথায় উৎপত্তি, 

আর কোথায়ই ব স্বৃতি প্রভৃতি? বাস্তবিক কিছুই কোথাও নাই। একমাত্র 

বন্তই আছে, তাহা নিশ্খল চিন্মাত্র ; এ চিন্মাত্র বস্ত অত্যন্ত সুগ্ম ; উহ] এত সুক্ষ 

যে, আকাশও উহার নিকট স্তল বলিয়া গণ্য করা ষায়। এতই স্তুলঃ যেন 

অণুর নিকট পর্বত | ৬-১২। স্বপ্ননগরে অদ্বিতীর চিৎ যেরূপ প্রকাশ পাইয়। 

থাকে, প্ররুতপন্গে পুবগ্রভৃতি কোন কিছুই থাঁকে না, সেইরূপ আকাশে 

জগদাকারে চিন্মাত্রই প্রকাশ পাইয়া থাকে । এ চিন্মাত্র বস্তু শান্ত অনাভাত 

ও অগ্ঠান্ । চক্ষু যদি তিমিরাক্রাস্ত হয়ঃ তবে আকাশে যেরূপ চক্রেকাদ দেখ! 

যায়, সেইরূপ অজ্ঞানবশেই চিৎপদার্থের নানা রূপ দুষ্ট হয়। আমাদের নিকট 
অজ্ঞান নাই, প্রতিভীসিক নাই, বাবভারিকও নাই, শন্তও নাই; এক কথায় 

কিছুই নাই। যাহ। আগ্যপ্তবহিত, অদ্বিতীয়, নিরবঘ্বব চিদ্বে)োম, তাহাই 
মাত্র প্রকাশমান। স্বপ্রে যে কারণশন্যের গ্ঠায় ভান, তাহা মা 

ত্রিপুটীপরিবজ্জিত শুদ্ধ দ্রষ্টা। এইরূপ নির্ণয় জন্যই পুর্বে জাগ্রদবস্থায 
কারণভাব বল! হইরাছে।  দরষ্দর্শনাদ ত্রিপুটী জাগ্রদবস্থাতেও 
রিগ্ঘমান নাই। কোন স্বচ্ছ বত্তই প্রকাশ পাইতেছে, উহার অন্তৰ অতান্ত 

ব্যক্ত হইলেও উহ অব্যক্ত ও আদ্ন্তবঞ্জিত এবং অদ্বিতীয় ও দ্বৈতৈকশূন্ত । 
যেরূপ একই কাল স্থষ্টি ও প্রলয় উভয়াত্মক; যেরূপ একই বীজ__অদ্কুরঃ কাও, বৃক্ষ, 

শাখাদি হইতে ফল, পল্লব, পুষ্পান্ত পর্য্যন্ত নিজেই অবস্থিত; সেইরূপ ব্রক্গা্ডই 
সর্বাত্মক | ১৩-১৮। এক ব্যক্তি ষাহাকে মহাকুড্য বলিয়। বিবেচনা করেঃ অন্য 

ব্যক্তি তাহাই নির্মল আকাশ বলিয়া মনে করিয়া থাকে । শ্বপ্ন-সন্কল্প-্রম- 
: ব্যাপারে ইহা অনুভূত হুইয়া থাকে । চিন্মাত্র আত্মা যেরূপ স্বপ্রকালে জা গ্রদ্বৎ 

, প্রকাশ পাইষা থাকে, সেইরূপ জাগ্রন্ময় স্বপ্নেও প্রকাশ পায়। অণুমাত্র 

স্বপ্ন হইতে জাগ্রতের অন্তথা ভান হয় না। খ্ররূপে এখনও অন্যথা ভান 

হইতেছে ন।। এষাবৎ আত্ম! অদ্বিতীয় বলিয়াই শ্বীকৃত। চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের 
অগ্রান্থ বাযুতে যে সুগন্ধ অবস্থান করে; ক্তাহা যেরূপ প্রাণজ অন্চভব দ্বারাই 
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নির্ণঘু কর! যাষ, সেইরূপ অমূর্ত চিন্মাত্রেই অমূর্ত জগৎ অবস্থিত আছে। মনন- 
সমুদয় ত্যাগ করিলে অবশিষ্ট যে “তুমি থাকিবে তিনিই নির।ময্ বহিরন্তরবস্থিত 

অনন্ত আত্মা ; সেই আত্মাই চিরকাল স্তুস্থির থাঁকিবেন | ১৯-২২ 

ব্যাধ বলিল, হে ব্রহ্মন! এ সংসারে কোন্ কোন্ ব্/ক্তির প্রাক্তন কর্ম 

থাকে, আর কাহাদেরই বা উহ! থাকে না ? আর ষদি মাত্র কর্মাই থাকে; তাহ 

হইলেই বা মনন এবং তাহার ত্যাগই কিরূপে সম্ভব হয়? ২৩ 

তাপস বলিলেন, _স্থষ্টিসময়ে ব্রঙ্গাদি স্বযনস্ত দেখগণ আবিভূতি হুন। 
তাহাদের দেহ বিজ্ঞানমাত্র; জন্মকর্ম তাহাদের নাই, সংসার-ভোগ নাই, 

দ্বৈতাদৈত-কল্পনাও নাই। তীহাদিগের দেহ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানময় সেই দেহেই 
সর্বদা সর্বাত্মরূপে তাহারা অবস্থান করিয়া থাকেন। স্ষ্টিসময়ে কাহারও 

প্রাক্তন কর্ম থাক। সম্ভব নভে ; সে সময়ে ব্রন্ধই স্ৃষ্টিরূপে বিজ্.ম্তমাঁণ হন। 
সষ্টির প্রথমে ব্রহ্গরূপে ব্রহ্মাদি যেরূপ প্রকাশ পায়, সেইরূপ অন্ত শত সহজ জীবও 

প্রকাশ পাইন্বা থাকে! পরন্ত জীব সে সময়ে অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে ; তাই স্বীয় 
্রহ্মত্ব অনুভব করিতে পারে না। ফলতঃ আমি ত্রন্দ নহি, তাহারা এইরূপই 

বুঝিয্া থাকে । এইপ্রকারে যে অসাত্বিক জীব অবিগ্ভানামধেয় দ্বৈতে সত্যবুদ্ধি 

স্থাপন করিয়া, তদ্বাসনায বাসিত হইয়া পরলোকে গমন করেঃ পরবত্তী কালে 

তাভারই কর্মের সভিত জন্ম দেখ| ষায়। যেহেতু সেইরূপ জীব অচিৎ দেহাদির 

গ্রতি আত্মজ্ঞান বশতঃ পরমা বন্থ বিস্বৃত হইফ| যাঁহ। অবস্কঃ তাহারই আশ্রস় 

গ্রহণ করে৷ খাহাদের কখনও বঙ্গ-ব্যতিরিক্ত অন্য জ্ঞান নাই, সেই বন্ধবিষু 
মহেশ্ববাদিই কর্শীবন্ধ হইতে নিশ্ন্ত । তীহার। কদাচ কখন মলিনোপাধিতে 

জীববৎ ভান পাইয়৷ থাকেন । ষে স্থানে জীবত্ব, সেই স্থানেই অবিগ্ভার অবস্থিতি। 
আত্মাও সংসার-নামরূপ পরিয়া সেই স্থানেই বিদ্যমান | ১৪-৩১ | যখন কাঁলবশে 
আপনা হইতেই আত্মন্বরূপজ্ঞান উপলদ্ধ হইবে তখন নিজেই স্বরূপাভিন্ন 

ব্রন্দভাৰ প্রাপ্ত হইবেন। দ্রবত্থের জন্য জলের অভ্যন্তরে যেরূপ আবর্ত জন্মায়, 

সেইরূপ অপরিজ্ঞাত ব্রদ্ষেরও সর্বদাই ত্রান্তিস্বভীব হইয়৷ থাঁকে। বাস্তবিক 

সুষ্টি নাই, উহ ব্র্মেরই ভানমাত্র ; উহ| স্বপ্লুও নহে? কিছুই নহে। ব্রঙ্গের 

সর্গত্ব বা অন্তত্র কল্পসম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে ? ফলে কল্প, অবিদ্যা বা সর্গ 

কিছুই নাই ; সম্বেদনবশে সকলই অসদ্রূপে প্রতীত হয়, স্বশং ব্রহ্মই সর্গভূতা ত্বক 
কর্দ'জন্ম প্রস্ৃতি কল্পন1 করিয়! থাকেন এবং সেইরূপেই তিনি ভান পান । তিনি 

বিভু এবং সত্যসঙ্কল্প ; সেই জন্ত তিনিই কল্পিতার্থের আশ্রয়। সর্গাদিকালে কোন 
জীবেরই কোনরূপ ক্র সস্তব নহে । জীব পশ্চাৎ অবিদ্য।-কল্পন। জন্য দেহাদির 

সাহায্যে কর্ম সম্পাদন করত ভোগ করে। যাহা জলাবর্ভঃ তাহার আবার 
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দেহই ব৷ কি, আর কর্দহি বা কি? জলাবত্ত'বেরূপ জল ব্যতীত অন্য কিছু না, 

সেইরূপ জগৎও ব্রঙ্গমাত্রই | ৩৩-৩৯। স্বপ্দৃষ্ট মনুষ্যগর্ণের যেরূপ গ্রক্তপঞ্গে 
কর্ম নাই, সেইরূপ চিন্মাত্র জীবেরও আদি সর্গে, শুদ্ধ সাত্বিক দেহে কদ্প, 

সম্ভাবনা নাই । যেহেতু তাহাদের সর্ধবোধই হওয়া সম্ভব নহে। সর্গে যদি 

সর্গবুদ্ধি রূঢ় হয়; তাহ! হইলেই কর্্মকল্পন। সম্ভব হয়! পরে কর্-পাশ-নিয়ন্ত্রিত জীব 

সংপারে বিচরণ করিয়া থাকে । যাহা ন্বর্ণ, তাহাই তো বাস্তবিক সর্গ নে; 

সর্গরূপে ব্রহ্মই অবস্থিত। স্ুতরাং কোথায় কম্ম, কাহারই ব। কন্মনঃ। এবং 

সেই কর্মের স্বরূপই বা কি? যিনি স্বয়ং পরমাত্মা, তাহার অপরিচ্ছান 

মাত্রই কশ্মবন্ধনের হেতু । যিনি জ্ঞানী, তাহার অজ্ঞানরূপ কর্মনবন্ধ থাকিতে 

পারে ন|। পাগ্ত্য-বিজ্ঞান যখনই প্রবর্তিত হয়ঃ অমনি কশ্মাবন্ধন ছিন্ন হইয়। 
যায । বাস্তবিক যাহার সন্তাই নাই, তাহার শান্তির জন্ত আবার কি কদর্থন। 
করিতে হইবে? মাত্র পরমার্থই বিদ্যমান, তদ্যতীত স্বরূপতঃ বন্ধ কিছুমাত্র 

নাই। যতক্ষণ ন। পাণ্ডত্যসঞ্চয় হয়১ ভবভয়করী মায়া ততক্ষণই থাকে । 
যাহ! সঞ্চিত হইলে পুনরায় আর ভববন্ধনে আবদ্ধ হইতে হ্য় ন।, তাহার 

নাম পাপ্ডিত্য। নচেং মাত্র তকাদির ক্ষমতা জন্মিলেই যে পাগ্ত্য হইবে, 

তাহা নহেঃ সুতরাং নিরন্তর মলশৃহ্য জ্ঞানাজ্ঞন দ্বারা পাপ্ডিত্যলাভে চেষ্টি 

হইবে। পাণ্ডিত্য ব্যতীত ভবভগ্ব-শাস্তির অপর কোন উপায় নাই) ৪০-৪৬ 

দ্বিত্বারিংশদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত 

ত্রিচত্বারিংশদধিক-শততম স্গ 

তাপস বলিলেনঃ__পণ্ডিতই সভার অলঙ্কারস্বরূপ। তিনি সমুদয় ধণ 
ও ধর্মের অবিরোধী লৌকিক আচার এবং এই উভয়ের ফলস্বরূপ শ্রহিক 
পারত্রিক স্থখের তারতম্য নিদ্ধীরণ করত সংশয়গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া শ্রোতৃগণের 
বুদ্ধিবকাশ করিয়া দেন। আত্মজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত যে গতি প্রাপ্ত হয়েন। 

ইন্ত্রশ্রী তাহার নিকট জীর্ণ তৃণের স্ঠায় নিতান্তই অকিঞ্চিংকর। পাগিত্য 

হইতে যে সুখ জন্মায়, তদতিরিক্ত সুখৈষ্ব্য্য পাতালে, ভূতলে বা স্বর্গেও নাই! 
যেরূপ মযেঘমুক্ত শারদ চন্দ্রকিরণে চক্ষু জিপ্ধ হয়ঃ সেইরূপ জ্ঞানবান্ পঙ্িতের 
সংশাস্ত্-বিচারজনিত পরমার্থ-বস্তরূপিণী দৃষ্টি নিজাত্মায় প্রসন্ন হয় ।১-৪। 

পঞ্িত ব্যক্তি ব্রন্গস্বরূপঃ যৎকালে তাহার ব্রহ্গসত্যত্ব-জ্ঞান জন্মিয়া থাকে? 

তৎকালে তিনি ব্রন্মস্বভাবে অবস্থিত হন। ব্রন্মের প্রতিভাসই এই জগৎ নামে 
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এভিহিত। প্রাতিভামিক বলিয়া সকলই মিথ্যা ও তাহার কারণাভাব । 

স্বপ্নে বে সমুদয় মানুষ দেখা যায়ঃ তাহাদের পিত্রাদি কারণ যেমন কাল্পনিক, 

পরকৃতপক্ষে কিছুই থাকে না, সেইরূপ জাগ্রদ্রূপে ও স্বপ্নে ষে সকল দৃশ্ঠ দুষ্ট 
হন) তাহাদের প্রকৃত কারণ নাই। তবে যাহা কারণরূপে অনুভব কর! যায়, 

তাহা কাল্পনিক মাত্র । স্বপ্ন অবস্থায় পুরুষের শ্ত্রী-পুরুষাদি-ভাবে যেমন জন্মাস্্রীণ 

কর্ম কারণ নহে, সেইরূপ জাগ্রত্ন্বপ্নভাবে ভাসমান দশ্তাপ্রপঞ্জেরও প্রাক্তন 

ৰন্মা কারণ বলিয়া স্বীকৃত নহে। জীবগণ সমস্ত স্বর্গে ই পরস্পর সমগ্র স্বপ্রার্থ 

দষ্টগোচর করে। বাসনাবশতঃ এ স্বর্গেও যে মিথ্যাভূত ব্যবহারপরম্পরা 

সম্পন্ন হয়, তাহাতে প্রাক্তন কর্টের সত্তা বা বাসনা সমুদয়ই মিথা হই 
গড়ে। ভূত-ভৌতিক স্ষ্টির অন্তরে জীবনিবহ দেহ লাভ কৰিলে সংসারে স্বাপ্ন 
বস্থুর স্ঠায় স্ব-স্ব সপ্িদন্নসারে প্রকাশ পার়ঃ সেই নিমিত্ত স্বাগ্ন বস্ততুল্য তাহারা 
নঙেছাংশে সং ও অন্য অংশে অনঙ্। স্বপ্দশাধ সঙ্গেদেনে অন্পাত অনুসারে 

তাহাদের ভান হয এবং জাগ্রত বস্তর ন্যান্ধ পরস্পর অর্থক্রিয়ায় সামর্থ্য জন্মায় । 

গপ্পে বাস্থার্পের অভাব হেতু যেব্ূপ ভোজন প্রসৃতি সঙ্কল্লসমিৎ পাকাদি 

সপ্থিংরুমে গ্রাসাদি পদ্দার্থতৎপর হইয়। থাকে, তৃপ্তি প্রভৃতি ফলও এইরূপেই 

সম্পন্ন হয়। এই ভাবে জাগ্রৎ স্বপ্ন সপ্ধিৎ এবং অর্থক্রিয়া-স।মর্থ) হয়। তাহার 
মধ্যে স্বপ্ন অপ্মুট ও জাগ্রং স্দুট হইয়া থাকে । ভাস্বর স্বভাবস্থ শুদ্ধ সম্থিৎ স্ফুট 
অথবা অস্ফুট যেরূপেই স্বয়ং ভান প্রাপ্ত হন, জাগ্রত বা স্বপ্ন এই দুই লৌকিক 
সংজ্ঞা সেইরূপেই হইয়া! থাকে | ৫-১২ 

সর্গাদিতে দ্রেহাবসানে যেরূপ বেদন যে ভাবে ভান পাধু, সেই বেদন 

.মই ভাবে মোক্ষ পধ্যস্ত প্রবাহরূপে অবস্থান করে) ইহাই সর্ণ আখ্যা 

'অভিহিত হইয়া থাকে | জাগ্রৎ অথব|ন্প্পে যে যে বস্ত প্রসিদ্ধ' তাহাদের 

'মুর্ত স্থিদের সহিত তাহারাও অস্বতন্্। এই আস্বতন্য আলোক ও প্রকাশের 

এভিন্নতার ন্যায়ই বুঝিতে হইবে । আরও দেখ? অগ্রিতে ও উষ্ণতায়, বাধুতে ও 
'গন্দনে। দ্রবে ও জলে এবং শৈত্যে 'ও অনিলে যেরূপে অভিন্নতা, উক্ত 

অপার্থক্যও তদ্রপই 1 ১৩-১৯ | জগংজাত নিখিল বস্তই অপ্রতিঘ, শাস্ত ও 
অসন্মন্ব; পরন্ত উহ। অধিষ্ঠানচিৎস্বরূপেই সন্মঘ্ন! ব্রহ্ম জগদাত্মকরূপে 

উদ্ত এবং প্রলয়াঘ্মকরূপে মৃতাবন্থ ;ঃ শ্থৃতরাং তিনি দৃপ্তান্থতবস্বরূপ এবং 
পরমার্থঃ শাস্তঃ অজর? নির্মূল? অদ্বিতীঘ ও চিন্মাত্রর্ূপে বিরাজিত। মৃত্কুস্তাদি 

শস্ত সকলের কাধ্য-কারণভাব যেরূপ পুরুবের কন্পনাপ্রস্থুত, আকাশ, বাঘ 

ধভূতি পদার্থসমূহেরও কার্ধ্য-কারণভাব সেইরূপ কল্পিত; অগ্ভাপি সেইরূপ 
+ঙ্সনাই চলিতেছে । তোমার হৃদয়ে যেমন হ্বপ্রপুরীর কল্পন। হয়, ব্রদ্ষের হৃদয়ে 
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তেমনই এই সর্ণ-কল্পন। হয়। স্বপ্নেও যেরূপ, স্বর্ণেও সেইরূপ কাধ্যকারণত। ; 

সধিদ্ঘনোদয়ে সর্গািতে মে কার্ধ-কারণতার কল্পন। হয়ঃ সে কল্পনা আজও 

আছে। তোমার স্বকীর যেরূপ কক্পনাপুরীর কল্পনা, আর তোমার স্বসঙ্কল্প- 

পন্তনে নিজ হচ্ছানুমারে কার্যা-করণ-বাবস্থ। যেরূপ, চিতের সক্ষপ্পরূপ সর্গে কাধ্য- 

করণরূপ| ব্যবস্থ। সেইরূপই প্রকল্সিত। | ২০-২৫। এইযে দৃগ্তমান সর্গ, ইহা 
ব্রঙ্মার সন্কপ্লসম্ভত। অতএব এ সর্গ সঞ্ষপ্প-সগেরই অন্তর্গত বণিয়। স্থিরীক্কত। 
তোমার হৃংসঞ্থল্ল-পন্তনে চিৎছ্র্ষে/র স্বপ্রকাশরূপ অবস্থা সর্বসময়েই বিগ্কমুন। 

এই যে অবস্থ।১ ইহাঁও সেই কারধ্-করণতার জন্য স্বগাবসিদ্ধ। সর্গারভ্তনময়ে 

শঙ্ধার খ্রদয়স্থ চিৎপদার্থে গন্ধ-কাঠিন্টাদিরূপে পুথিবী প্রভৃতি পদার্থে যে 

চিত্তপ্ফুরণ হইঘ্াছিল সে স্কুরণ অগ্ভাঁপি বিদ্ধমান | পুথিণ্যাদির গঞ্ধকাঠিন্য 
প্রভৃতি, জনের দ্রবত্ব, তেজোবস্তর উষ্ণপ্রকাশ ও বাঘুর স্পন্দ-সৌ্ষা-নিয়তি, 
ইত্যাদি; অতীত এবং অনাগতাদি কালরূপে প্রাচী-প্রতীচচাদি দেশরূপে অবস্থিত। 

এম্তাঁর যে নামে ও যে রূপে চেতনাকাশ ক্ষতি প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপে সেই 
পদার্থে ই কাষ্য-কারণভাব আশ্রয় করিয়া আছে। বায়ুর স্পন্দসত্তা ষেরীপ 

বাঘুর অতিরিক্ত স্বরূপশূন্য ও পবনানন্ঠ, সেইরূপ চিদাকাশে যে জগদ্রপী শুন্ঠত। 

বিদ্মান, তাহাও অনন্যা | ২৬-৩১ | আকাশে স্থধমিরত। ও নিবিড়তা এবং নীল- 
বর্ণের অবস্থিতির হ্যায় চিৎপদার্থে চৈতন্ত ও নিবিড়তা এবং সর্গোপস্থিতি হুইয়। 

থাকে । এই সঙ্গ যখন সাধনাভ্যাসবশতঃ ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ-পরিশূন্ত চিম্মাত্র- 

স্বভাবে শ্ুণ্তি পাইদ্কা থাকেঃ তখন আবার বিসর্গ হইয়। পড়ে। দৃষ্টাস্তস্বরূপ 
বলা যায় রঙ্জ এবং সর্পে আবার রজ্জ্রূপের পরিস্ুরণ। নৃত্ত ব্যক্তিও 

্বপ্নসৃশ অপর জগৎ দেখিয়া থাকে । কলে, শ্রহিক ও পারলৌকিক সর্গ সমব্ত 
্বপ্নপ্রতিম । ৩২-৩৪ 

ব্যাধ বলিল,_-এই দ্রেহ ধ্বংস হইবার পর অপর দেহ কি প্রকারে জন্মায়? 

সে দেহের উপাদান কি এবং নিমিত্ত বা সহকারীই বা কি?মুর্ত (দহাবচ্ছেদে 

অনুষ্ঠিত কর্ম নিত্য মোক্ষ নামক রূপ সম্পাদন করিয়া থাকেঃ এই কথা৷ অসংলগ্ন ; 
কারণ, জন্মমাত্রই তো অনিত্য বস্ত ? ৩৫-৩৬ 

তাঁপন বলিলেন/ র্ন্মাধন্ম, বাসনা) কর্ণ জীব এই সমূদয় পর্যায়শব- 
সমষ্টি কল্পিত মাত্র; প্রকৃতপক্ষে ইহাদের কিছুমাত্র অর্থভেদ নাই । চিদাকাশরূপ 

আত্মাতেই ধর্্মাধন্ম ও তাহার ফলম্বরূপ স্থখ-ছুঃখ প্রভৃতি নাম চিদাভাসরূপী 

জীব দ্বার সম্পাদিত হয় । যেরূপ স্বপ্নে এবং সঙ্ল্পে অনৎকে সতরূপে বোধ 

হয়ঃ সেইরূপ সমিষ্লাত্মাও, ষখন বিজাতীয় মনঃসংযোগ ধ্বংস হয়) তাহার পর 
অমংকে সতরূপে স্থির করেন । ফল কথা, তিনি হ্বয়ং চিৎপদার্থ বলিয়। শৃষ্চে 
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পৃ্টাত্মক দেহরূপই বিদিত হন। মরণের পর জীববুদ্ধি স্বপ্নতুল্য ভানই পাইয়া 
থাকে। মৃত ব্যক্তি তাহাই পরলোকরূপে দেখিয়া থাকে; পরস্ধ প্ররুতপক্ষে 
তাহাতে সত্যতার কোন সম্বন্ধ নাই | ৩৭-৪*। মৃত ব্যক্তিকে পুননিম্াণ করিলে 

'ক প্রকারে তাহার পূর্বশ্বতি সঞ্চার হওয়! সম্ভব? আর কিরূপেই ব! 
'সেই এই এই প্রকার প্রত্যভিজ্ঞান হইতে পারে? পূর্বসিদ্ধ আস্মাশ্রয়ে জাত 
চৈতন্ত শূন্তমাত্র ; তাহ। মরণের পর পুনরায় জন্মে না, পরস্ত চিত্তই জন্মাদি 
'বক্রিয়াময়। আমি এইস্থানে এই প্রকারে জন্মিযাছিঃ চিত্তই এইরূপ মিথ্যা 
কল্পন। আত্মাতে করিয়া থাকে 1 সে স্বীয় অভ্যস্ত স্বভাব চিরদিন অনুভব করে) 

তাহাতে স্পষ্ট বিশ্বাপী হয় এবং অকারণ সত্য বলিয়া বিবেচনা করে। 

আকাশাত্ম। আকাশেই স্বপ্ননদূশ দৃশ্ঠাধ্যাসপূর্বক বারম্বার স্বীয় জন্ম-মরণ ও 

জগদনুভব করে। ব্যঙ্টিভাব অবলম্বন করিয়া জাগ্রত্ন্বপ্র-সময়ে সম্গিধিমাত্রে 
'বষয় দর্শন যাহা স্বাধ্যন্ত কার্যকরণ, তাহাকে বিষয়ে প্রবর্তনা এবং সুযুণ্ডি। 
প্রলয় ও মোক্ষাবস্থায় সকলের অভ্যবহার উহ দ্বারাই হইয়া থাকে । যদি 
প্রকৃতরূপে দেখা যায়ঃ তাহা! হইলে নিশ্চিতই কেহ কাহীরও অভ্যবহরণীয় নহে 

এবং কেহই কাহারও অভ্যবহর্ভাও নহে। এই প্রকার কোটি কোটি জগৎ 
'বদ্ধমান। এই সমুৰয় যখন অবগত হওয়া যায় তখন সকলই ব্রহ্মঃ আর 
মনবগত অবস্থায় সমপ্তই দৃশ্যমাত্র। ফলে এ সমুদয় জগত স্বরূপতঃ সৎ 

নহে। ত্র কোটি কোটি জগতের অন্তরালে গ্ষিত্যাদদি পঞ্চভূত এবং চতুব্বিধ 
কৃতগ্রমম সেই সেই জীবাভিমত হইয়াই বিরাজ করিতেছে; ইহারা 
'বসদৃশভাবে বিরাঞ্জ করে না। এই ভূতসমহ্িও ব্যবহারদৃষ্টিতে সত্য 

'কন্ত পরমার্থদৃষ্টিতে ব্রহ্মমাত্র। ৪২-৪৬। যিনি জ্ঞানবান্, তাহার দৃষ্টিতে 
বাই! সৎ। ষে অজ্ঞ, তাহার দৃষ্টিতে তাহ! অসৎ। পক্ষান্তরে, চৈতন্ের 
ঘতরূপ ভানঃ সে সকলই সত্য $ সুতরাং নিখিল ভূতগ্রামও সত্যন্বূপ । জগৎ- 
স্বর্ূপের সত্যতা কি অসত্যত1১ তাহ সন্যসশ্ষিদ্ দ্বারাই নিপাত হ্য়। ভগবতী 
»ম্বদের নিরূপণ সত্যই হয়, তাহার বিপরীত করিবার শক্তি কাহারও নাই। 
বধ পদার্থ সদ্থিদন্ুসারে ভান প্রাপ্ত হয়, তাহাতে একব্ব-দ্িত্বের কথ! আসিতেই 

পারে ন।। দৃশ্তমান সকল বস্তই জ্ঞান-জ্ঞেযভেদে জ্ঞানমাত্রই । ইহা দ্বারাই 
ৃগ্তপরম্পরার গ্রাস হয়ঃ এই নিমিত্ত চিদছৈতসিদ্ধিই 'প্রতিপর হইল। জ্ঞপ্তি যদি 
'মসতী হইত, তাহা হইলে সেই জ্ঞান, এই জেয়মাত্র, এইপ্রকারে দৃশ্তেই পরি- 
*মাপ্ত হইত । কিন্তুবাস্তবিক তাহ! হয় ন। 7; কারণঃ জ্ঞপ্তি সত্যরূপা ; অন্তথ। 

'নজ্ঞর্চি-জেয়সিদ্ধি সম্ভব নহে! ৪৭-৫৩ 

জ্ঞানই যদি অর্থ হয়ঃ তাহা হইলে ভ্ঞপ্তি হইতে এই প্রপঞ্চ স্বতন্ত্র স্থিত 
৩২৩ 
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নয়; এই প্রকারে সকলই অর্থজ্ঞানাকারে থাকিলে অজ্ঞানবশে ভ্রষ্ট। 

স্বীয় জ্ঞপ্তিস্বভাব হইতে প্রচ্যুত হন; ফল কথা, জ্ঞপ্তির ধ্বংস হয় ন|. 
যাহা জ্ঞান) তাহারই নাম জয়ে; অন্য কোন জ্ঞেয়-সম্তাবন। নাই। 

জ্ঞেয় জগদাত্সার বিস্তার-_অজ্ঞানজ্ঞানই করিয়। থাকে । ন্বতন্ত্রৰূপে যাহ "সং, 

তাহাও জ্ঞাপ্তিরূপে সৎ ভখ। এই প্রকার সর্গদর্শা তত্বজ্ঞের যে দর্শনাদি৯ম্পাদক 

চক্ষুরাদি সর্গঃ তাহ। জ্ঞাপ্তি ব্যতীত অন্ত নহে। যে সর্গ মূর্খের জ্ঞান-বিষয়ীতৃত্, 

তাঁত। আমার অজ্ঞাত। প্রবে।ধবিশিষ্ট বাক্তির নিকট ষাহ। এক চিন্মা 1দাথ, 
ভাহা চিজ্জড়াম্মক প্রাণীর বহু সম্েদনে বু সহশ্র। অপিচ। একই চিন্মান্ স্ব 

লক্ষা রূপে অবস্থিত । পুনরায় যখন সুযুপ্তিকাল আগমন করে, হখন সেই 

লক্ষাম্মাই একমাত্র হইয| থাকেন । যাহা চিদাকাশে স্বপ্ল-সম্বেদনঃ তাহাতেই 

জগতস্থিতি নিরূপিত হইয়া থাকে 'এবং যাহ! জুষুপ্ত। তাহাই 'গ্রলয নাগে 

অভিহিত । একই সশিত্তি স্বপ্নলঙক্কল্পের হ্যায় ভোগ্যাত্মরূপে মন্ুষ্যবলক্ষত্ব প্রাপ্ত 

হয় । ৫৪-৬০ ! 'ইী প্রকারে আবার অর্থপরিহীনত!-প্রাপ্তিও ঘটিয়া থাকে সমগ্রই 

শুদ্ধ বেদনমাত্র ; উহ1 প্রকারে যখন ভান পায়ঃ তখন সেই সংজ্ঞাই পাইফ। 

থাকে । সর্গাদি কালে সর্ণসিদ্ধির জন্য একই সম্বিত্তি আকাশ, পবন) অনল, 

জল ও পৃণী প্রভৃতি নিখিল পদার্ধাকারে ভান পাষ। কারণ? একমাত্র আকাশ- 

রূপিণী সন্িত্তিই ক্ষিত্যাদি নানা নামে প্রকট হইযা থাকে ! এই নিমিত্ত জগং 

শগ্য বলিয়। নির্বাচিত হয়। সাম্ঘদের ভান নশ্বর ও 'অনশ্বররূপে হয় ; ফলে) 

সম্বিদের ধ্বংস নাই। যাহার ধ্বংস আছে+। ষাহ। নষ্ট হয়ঃ তাহাকেও ধবংসের 

পর সন্িদরূপে পরিণত হইতে হয় | তুমি পুর্ব বা পশ্চিম দিকে চিরকালই মন 

ভ্বারাগমন কর, এবং সেই সেই স্থানের দৃষ্টঃ শ্রুত ও অনুমিত অর্থ সমুদথ 

পরিজ্ঞাত হইয়া! থাক, (তামার যে সব্বত্র অপ্রতিঘাত, তাহ! সম্িদরূপেই হইয়। 

থাকে ; এইজন্য সঙ্ষিদ সপ্রাতিঘ নহে। ষে ব্যক্তি যুগপৎ দর্শন এবং শ্রুতাথ 

অভ্যাম করেঃ সে যদি পরিশ্রম বশতঃ প্রতিনিবৃত্ত না হষ। তবে সে নিশ্চয় 

তাহ। অধিগত করিতে সমর্থ হয | ৬১-৬৬ 

ভাবিয়া দেখঃ য ব্যক্তি পূর্ব-্পশ্চিমদিকে যাইব বলিয়া কৃতনিম্" 

হয়। তাহার গতি সেই দিকেই হইয়া থাকে; পরস্ত তদিতর ব্যক্তি ইতর 

দিক্ ত্যাগ করিরা অন্য দিকে যায় না। এইরূপে মদ্ৃষ্ট ও মতসক্ষগিত 
অর্থসিদ্ধি হইবে ভাবিয়] যাহীর সন্থিত্তি স্থিরভাবে থাকেঃ তাহার উভয় অর্থাসিদিক 

ঘটে। কিন্ত অন্যত্র অচল সার্ধদের উভয়ই নষ্ট হয়। দক্ষিণ বা উদ্ৰ 

দিকে যাইব, চিন্তা করিয়। যাহার সম্থিৎস্থৈর্য্য ঘটে, তাহারও উভয়সিদ্ধি 

সয়; কিন্তু অপরত্ধ অচলসন্থিত্তি বাক্তির দুই-ই নষ্ট হয় । আমি আকাশে নগররূণ 
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ও পৃথিবীতে পশ্চরূপ ধারণ করিব? এইপ্রকার দৃঢ় সঙ্ষল্পনিষ্ঠ ব্যক্তির উভয়ই 
হম, আবার উভয়ই বিনষ্ট হইস্ধা থাকে ! বখন প্রবোধোদয় হয়) তখন সর্ধবন্তই 
আকাশের ম্ঠায় সর্বব্যাপক চিদাত্বরূপে বোধ হয। যতক্ষণ না প্রবোধোতৎপত্তি 

ধম” ততক্ষণ সেই বস্ত্ব নানা সম্থিৎসম্পন্ন সহস্র সহস্র জড়টচতন্যমঘ জীবরূপে 

প্রত্যভিজ্ঞায়মান হইয়া থাঁকে | জীবদেহের নশ্বরতা ব| অনশ্বরত| যাহাই হউক 

ন| কেন, তাহার নিকট এ সংসার সকল অবস্থাতেই স্বপ্সের স্তায়। দহের 

ধ্বংস হইলেও জীবাত্ম! পৃথকৃভাবে থাকে 1 ৬৭-৭১ 

শ্েচ্ছদেশে মৃত্যু হওষায় পিশাচত্বপ্রাপ্তির পর পরে আধ্যভূমিতে সমাগত 

“কান ব্যক্তির জীবাত্মার মুখে পুর্ববত্বী গৃহকত্যাদি শুনিয়। তৃততত্ববিদ্ 
ব্ক্তিগণ এই তত্ব প্রত্যক্ষতই উপলদ্ধি করিয়াছেন ।  যরেচ্ছ-দেশে 

ধাহাদের মৃত্যু হইয়াছে? শ্মশানানলে দগ্ধ হইয়াছে। তাহারাও নিজ নিজ বৃত্তান্ত 
বলিয়া জীবাত্মার অনশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করে । এইরূপ একট! প্রতিবাদ হুইতে 
পারে ষে, ভূত ও পিশাচাদির সকল কথ! কল্পনামাত্র। ভূততত্বজ্ঞগণের যে 

পিশাচাদি দর্শন, তাহা ভ্রমজ্ঞান বাতীত অপর কিছুই নহে। এইরূপ প্রতিব1দ 
করা চলে না । কারণ, পীরূপ জ্ঞান তে| মাত্র সেইরূপ মৃত ব্যক্তি-বিষয়েই ঘটে। 

ষে ব্যক্তি বিদেশে গমন করিয়া জীবিত আছে, তাহার স্ঘন্ধে তে। কখন এরূপ 

জ্ঞান জন্মায় না। আর এই এক কথা আছে, যদি ভূততন্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের তথা- 
[বধ জ্ঞান ভ্রম বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে তো উহা! জীবিত অথবা মৃত, 
উভয়ের সন্বন্ধেই একরূপ হওয়! যুক্তিযুক্ত হইয়| পড়ে । কেন নাঃ জীবিতের 

গায় মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে ঠিক এরূপই অন্ুতব হয়। এই জগৎ স্বপ্নের ন্ঠায় প্রকট 

হইতেছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ই অত্রাস্ত । কারণ, এ বিষয়ে সমগ্র আর্ধ্যশাস্ত্রেরই 
একবাকাতা দেখাষায়। জগৎকে যাহারা সৎ ও অসংরূপে দেখিয়! থাকে, 

হাহাদের মতও পরস্পর প্রতিঘাতবর্জিত। চিৎশক্তি মাত্র সত্ৰস্তবিশেষের 

গ্রাহক, শুদ্ধ অনুভৃতিরূপে প্রকাশমান এবং স্বয়ং অরশুন্ । ফলতঃ চিংশক্তি 

স্বয়ং উদাসীন; অথচ সর্বপদার্থরূপেই পরিস্ফুরণশীল | ৬৮-৭৯ 
চিদ্দাকাশে যেরূপ সমগ্র জগৎ অগপ্রতিঘাত, নিক্ক্রিঘঃ শান্ত) এক ও 

অপ্রকাশাবস্থায় বিচ্ভমান, তুমি আত্মানুধ্যানে নিরত ইইয়। সেইরূপেই অবস্থান 

কর। মনকে স্থির করিয়া অচল সন্থিৎ যেরূপ প্রাছভূ্ত হইয়। থাকে? সেইরূপ 

কোন্ বস্ত সং আর কোন্ বস্তু অসৎ, এইপ্রকাঁর জ্ঞানেরও শীগ্রই প্রকাশ 
ধটিতে থাকে । দেহ, কর্ণ, ছুঃখ এবং সুখঃ এই সকল নিজ অনৃষ্টবশে যেভাবে 

নিশ্চিত হইয়াছে। হউক, সেইভাবেই অবস্থান করুকঃ তাহাতে কাহার কিরূপ 

ক্ষতি হইতে পারে? এইপ্রকারে সর্ধজগৎ সৎ বা অসৎ ধাহাই কেন হউক 
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না, সে জন্য তোমার হৃদঘে কোনরূপ সম্ভ্রম সমুৎপন্ন হওয়া উচিত নহে, 

তোমার সমীচীনরূপে প্রবোধোদয় হইয়াছে; স্থতরাং অকিঞ্চিংকর ফললাভের 

চেষ্টা সম্পূর্ণ্ূপে পরিত্যাগ কর! ফলহীন পরিশ্রমে আবশ্তক কি? ৮*-৮৩ 

ব্রিচত্বারিংশদধিক-শততম সর্ম সমান্ড। 

চতুশ্চত্বারিংশদধিক-শততম সর্গ 

তাপস বলিলেন, সর্বপ্রকার ভাৰ এবং অভাবন্বরূপ স্বপ্রন্তানাত্াক জগৎ- 

পরম্পরা কেই বাবদ্ধ আর মুক্তইবা কে? আকাশে দৃষ্টির আভ। গন্ধর্ব- 
নগরাদি নানাম্বরূপে যেরূপ প্ছুরিত হইয়া থাকে, এই জগৎ্স্ষুরণও সেইরূপ । এ 
জগৎ নিরস্তুর বিপর্যযাসিত হয়ঃ তথাচ অজ্ঞানবশতঃ ইহ স্থির বলিয়া অন্তত হইয়া 
থাকে । এই আবর্ষ্যাবর্তের যেমন কালে কালে বিবিধ পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে) এই 

জগৎ সেইরূপ নিত্যই পরিবর্তনশীল: ক্ষিতি, জল, আকাশ ও পর্ধভাঁদিময় 
জগৎ যে সময়ে প্রাদুভূতি হইয়াছিল, সেই সময় হইতেই পঞ্ডিতগণ ক্ষণ, লব ও 
ক্রটি প্রতৃতি অবয়ব দ্বারা যুগকল্পাদির ভেদ গণনা করিয়াছেন । এই নিখিল 

জগৎ যদিও অসৎ, তথাপি স্বপ্নের হ্টায় অনুভূত হইয়! থাকে | যে সময়ে জগতের 
অস্তিত্ব-ঙ্জান লোপ পাইবে, তখন একমাত্র চিৎকেই সর্ধরূপ বলয় প্রতীয়মান 
হইবে । আমরা যেরূপ এই একটি জগৎ অনুভব করিতেছি, আকাশে এইরূপ 

শত সহ জগৎ বিষ্ভমান। পরম্ত উহার পরস্পর পরস্পরের অনুভব করিতে 

সমর্থ নহে। সরোবর, সমুদ্র ও কুপাদি জাধারে বিভিন্নরূপ মণ্ুকাদি জলন্ত 

দেখা যায়; কিন্তু উহারা কখন নিজ নিজ অবাসাতিরিক্ত জলাশয়ের অন্তিত 

বুঝিতে পারে না । ১-৭ 

একই গৃহে নিদ্রিত শত ব্যক্তি যেরূপ স্প্রে শত প্রকার নগর দর্শন করিয়া 

থাকে, সেইরূপ একই আকাশে সংখ্যাতীভ জগৎ বর্তমান । উহার! নিজ নিজ 

আশ্রিত ব্যক্তি ত্বার। অনুভূত হওয়ায় সৎ এবং অন্য কর্তৃক অনুভূত বলিষ্া অসং। 

একই গৃহে শয়িত শত ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় শত প্রকার নগরশোভা দেখিয়া থাকে? 

অথচ সেই সকল নগরের নাম প্রকাশ পাঁয় না ; তন্রপ সৎ এবং অসতরূপ জগৎও 

আকাশে শোভা পাইয়া থাকে । আত্মা চিৎ_-চেতনশক্তি, মাত্র প্রকাশ- 

স্বরূপ । দৃশ্ঠ অর্থাৎ জগৎ আত্মার দ্েহম্বরূপ এবং উহা হইতে ভিন্ন নহে। 
জগৎ রূপবান্। আত্ম! রূপশূন্ ; জগৎ কারণের সহিত বর্তমান এবং আত্মার 
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কোনরূপ কারণ বিদ্কমান নাই। 'তৎ-দশ্তাকারে পরিণত ও চিদাভাসব্যক্তি 
কর্তৃক চিৎস্বভা বপ্রাপ্ত বুদ্ধিরই সংস্ক'র প্রভৃতি উদ্ত হইয়াছে । বৃদ্ধি দ্বারা ক্রিয়া- 
সম্পরন জড়ম্বরূপ অবয়বের কোনরূপ স্বতন্ত্র সংস্কার হয় ন|। সম্কলিত ভীর্থের 

অন্ুভাববিষয়ে স্বৃতিই অপূর্ববরূপে উদবুদ্ধ হস বলিয়া স্বপ্নদর্শন ঘটিয়া থাকে ! 
সন্মাস্তরীণ অনুভূত সংস্কার বশতই স্বীয় মৃত্যু গ্রতৃতির অনুভব হয় । ৮-১২ 

এই জাগ্রত সর্গাত্মক ব্রঙ্গাণডও স্ষ্টির প্রথমে স্বপনপ্রতভাবৎ বিজভ্তিত হইয়া 
থাকে ৷ চিত্প্রকাশস্বরূপা এবং জন্মহীনা) অন্য কোন নামাদি তাহার নাই, 
বঙ্ধই জগদ্রপে প্রকাশ পাইয়। থাকেন, ইহাই শাস্ত্রে বল! হইয়াছে। এই 
শাস্সেক্তি বার! ইহাই পিদ্ধান্ত হয় যেঃ এই জগৎ নুতনভাবে স্বরূপে প্রতিভাত 
হয় না, ইহা পূর্বেও প্রতিভাত ছিল ; অতএব ইহা ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ 
অপৃথক্। সেই পরমাত্মাই কার্য এবং কারণরূপে কথিত হইয়াছেন । প্রথমে 

'তনি কারণরূপে অবস্থিত থাকেন এবং পরে কার্যারূপে পরিণতি প্রাণ্তড হুন। 

কার্ষ্যের ষে সংস্কারধার|, তাহহি কারপরূপে কার্ধা করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত 
মই পরমাত্মই কার্য্যান্থকুগ ঘত্ররূপ সংস্কারস্বরূপে অভিঠিত হইয়া থাকেন। 
সেই স্বপ্লের প্রথমে যে জাগ্রৎ বস্তু বিলক্ষণ অর্থদৃষ্টাস্তরূপে প্রতিভাঙ হইয়া 
থাকে, সেই স্থক্স অর্থই সংস্কার-নামে কথিত হয়। তত্বযতীত অপর কোন বাহ 

অর্থ চিত্তে নাই। সেই স্বপ্রদশায় পরিদৃষ্ট সংস্কাররূপ পদার্থ জাগ্রৎকলে অনৃষ্ট 
হয বলিয়াই যে, উহ্থার অভাববোধ কর্তব্য নহে; যেহেতু উহা চিত্তাকাশে 

চেতনাবৎ সর্বসময়েই বিরাজমান। সেই আকাশের ন্যায় নিরবয়ব আত্মাও 

স্প্রকালে সাক্ষিরপে অবস্থান করে এবং জাগ্রথসময়ে দৃষ্ট বস্তবৎ বিজস্ভিত 
হইয়া থাকে । সেই বেদান্তখ্যাত দ্বিতীষ-রহিত সংশ্বরূপ পরক্রহ্ম পৃর্ববগিদ্ব 
দ্বেতভাবশৃন্ত হইয়! ষথাস্থিতরূপে স্ব-স্বভাবে বিদ্যমান হুয়েন। এই নিমিত 

পণ্ডিতবর্গ পুরুষার্থসিদ্ধির জন্ঠ শিষ্যগণকে এইরূপ শিক্ষাদান করিয়া থাকেন 

'ষ, পুর্ববাজ্ঞাত পরমাত্মাই সংসার এবং বিজ্ঞাত ব্রহ্ষই “মান্* | ১৩-১৮ 
স্বপ্লে ষে জাগ্রং সংস্কার দৃষ্ট হয়, তাহা জীগ্রতথ্সময়ে অনুভবরূত এক অপুর্ব 

পদার্থ, এই নিমিত্ত তত্বজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ উহাকে অজ্াগ্রৎ অথচ জাগ্রতের আভাস- 

রূুপেই নির্দেশ করিয়া থাকেন । কিন্তু ইহা ঠিক নহে, বেহেতু পবনে যেরূপ 

স্বাভাবিক বলবত্তা বিদ্মানঃ সেই চিত্তে মেইরূপ ভাবনমূহ স্বাভাবিকরূপেই 
অবস্থিত। স্বপ্ন কালে স্বয়ংই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । তবে এ ব্যাপারে 

বারের কর্তৃত্ব স্বীকার করিব কি নিমিত? একমাত্র চিতই ্বপ্রসময়ে 
লক্ষব্ূপে উপস্থিত হয়) স্বপ্রকালে লক্ষরূপ হইলেও নিন্ত্রিত অবস্থায় পুনরায় 

একই হ্বক্ূপে অবস্থান করে। চিত্তরূপ আকাশে ষে স্বপ্নরবোধ হয়ঃ 
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তাহাই জাগ্রং-নাষে কথিত হয়। স্থযুপ্ত প্রলয়নামে কথিত হয়; সুতরাং 

পরমাম্মাই যে সদ্বস্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই ' ১৯-২২। চিত্মবরূপ আকাশ স্থীয় 
স্বরূপ ত্যাগ ন। করিয়াই সে স্বপ্রবৎ বহুবিধ অবয়ব ধারণ করে, তাহাই জাগ্রং 

নামে অভিহিত) এইপ্রকার পরমাণুর ভ্যা় স্ন্ন্বরূপ চিতির মপো এই 

সকল জগং-বস্থ বিদ্তমান। যেরণ স্বপ্পে মুক্রাভান্তরে নদ, নদীঃ কানন, 

গিরি প্রভৃতি বিভিন পদার্থ প্রতিভাসিত হইষা গাকে” “সইপ্রকার চিতিৰ 

ভিতরও জগৎ বিদ্যমান ' ইঠ| স্ব অপরিণামিনী এবং পরিপূর্ণ । এই,ফে 
চিতিঃ ইত। শ্াকাশবং সব্ববাপী; পরমাণুর শ্যাম ইন্ত্রিাগোচর স্থক্ক, ইভা 

ক্তানস্বরূপ এবং আদি; মধা এবং সীমাশন্য ; ইহাই জগত নামে কথিত হইয়। থাকে । 

স্থৃতরাং 'এই অনীম সন্বব্যাপক চিদাকাশের সহিতই জগতের ভান সম্পূর্ণরূপে 

সম্বন্ধ; 'এই জন্য উ5। হইতে জগং স্বত্ব নতে। নিখিল বিশ্ব চিৎস্বরূপ এবং 

তুমি, আমি ইতাদি সমগ্র জাগতিক বস্তও চিৎ হইতে স্বতন্ত্র নহে, এইপ্রকার 

গুরু এবং শান্মোপদেশানুসারে এই জগৎ অজ এবং পরমাণুর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট 

অর্থাৎ অতাঁব হৃন্্ন! সুতরাং আম্ম। (আমি) পরমাথুস্বরূপ এবং সমগ্র জগদ্ধপে 

পরিণত। সকল গ্থানেঃ 'এমন কি, পরমাণুর অভান্তরেও বাস করিয়। 

থাকি | ২৩-১৮। আমি চিতিস্বরূপ পরমাণু পদার্থ, অতান্ত সুশ্দ হইলেও 

'আকাশবৎ সমগ্র জগদ্ব্যাপী, তাই আমি সব্বাবস্থাতেই ভুবনব্রয়ের দ্রষ্টট অথব। 

সাক্ষিত্বরূুপ ৷ দুই স্থানের জল একত্র করিলে উভয় জলই যেরূপ একরূপে পরিণত 

হয়ঃ ভদ্রপ প্রঙ্গাজ্ঞান পরমা ণুরূপী চিথ্বস্তুঃ অহং পরিশুদ্ধ পরমাণুরূপী চিৎস্বরূপ 

ব্রহ্ম, 'এই দুই-ই এক হইয়া] যান । তাংপর্ষা এই যে, ব্রঙ্গাজ্ঞান লাভ হইলে তুমি; 

আমি ইত্যাদিরূপ “তদন্ঞান দূর হইয। একমাত্র ব্রহ্গস্বরূপে প্রতিভাত হ্ইয়। 

থাকে | অগ্কুরলমধে অবস্থিত পত্মমধের বীজ যেরূপ বর্তমান থকে, আমিও 

সেই সময় সেই তেজংপুণ ব্র্ধমধ্যে প্রবেশ করিয়। তাহার অনুভূত ত্রিলোকরূপে 
বিরাজমান হই। সেসময় আমি ত্রিজগদাকারে সেই পরমাত্মার মধ্যেই বান 

করিয়। থাকি; তাহার বহিঃস্থিত কোন কিছুরই সহিত আমার কোন সম্বন্ধ 
থাকে না। স্বপ্ন ব| জাগ্রং--ষখন £ম অবস্থায় যেপ্রকার বাহ বা আভ্যন্তর 

দৃশ্ঠ প্রতিভাসিত হইঘ়। থাকে, এ সমুদর নিজ চিতির ভান ব্যতীত অন্য কিছুই 

নয়। ম্বপ্রকালে জীবের যে সর্বব্যাপী আনন্দময় জগত প্রতিভাত হুইয়৷ থাকে 

উহা স্বপ্রদশায় পরিণত অণুশ্বরূপ চৈতন্যময় আত্মীরই সেইরূপে প্রকাশ । ২৯-৩৪ 

ব্যাঁধ জিজ্ঞাস। করিল; এই জগৎ যদি কারণশন্যই হয়) তবে উহার সত্তা 

হয় কি প্রকারে? আর যদি প্রকৃতই উহ! কারণশৃন্য হয়ঃ তাহা হইলে স্বপ্নে সেই 
সকল কারণের অভাব থাকিলেও সৃষ্টি প্রভৃতি জ্ঞানের উদ্ভব হয় কি জন্য? ৩৫ 
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মুনি বলিলেন, প্রথষে অকারণই স্ষ্টি আর্ত হয়; যেহেতু সে সময় 

স্প্টিরূপে পরিণত চিদাকাশ ব্যতীত অপর কোন কারণই থাকে না। এই 

সংসারে কারণ ব্যতীত ভাবপদার্থমকলের উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়। কখন কোন- 

প্রকার সপ্রতিথ স্পষ্টিও সম্ভব নয় । স্বভাবেশে ভাস্বর চিন্ময় ব্রহ্মই এই ব্রঙ্গাণ্ডা- 

কারে প্রভাসিত হইয়।"থাকেন। তিনি আগ্ন্তহীন হইলেও স্বষ্টি প্রভৃতি নামে 

কথিত হঘেন। এইরূপে অকারণ ব্রহ্ম স্থষ্ট্যাকারে পর্যবসিত হইলে, এই মায়াময় 

জগৎ সেই নিত্য পরমাম্মার শরীররূপে প্রকটিত হইলে অর্থাৎ একই ব্রঙ্গ বিবিধ 

'সব্রঙ্গরূপে পরিজ্ঞাত হইলে? সেই কুটস্থ নিরবয়ব সাবয়বরূপে প্রকাশ পাইলে, 

সেই চিন্ময়রূপত্বনিধন্ধন স্বয়ংপ্রকাশ নিরবয়ব ব্রহ্ষই সাবয়ৰ প্দার্গবৎ গ্রাত্যক্ষ- 

গোচরীভূত হইয়। স্থাবর। জঙ্গম, দেবঃ মুনি প্রভৃতিরূপে প্রকট হন এবং 

ক্রমবশে নিয়তি বিধিঃ নিষেধঃ দেশ, কাল এবং ক্রিষা প্রভৃতি স্ষ্টি করিয়। 

থাকেন । ৩৬-৪২ | ভাব এবং অভাবরূপে জ্ঞাত ও অঙ্ছাত, স্থল এবং শ্প্নরূপ 

স্কাবরজঙ্গমাত্মক বস্তুকল ব্যাভচার পাইর1 থাকে, কিন্ত ষে পর্যন্ত না 

সমুদয় পদার্ণের অস্ত হয় “ন পর্যন্ত কখনই নিয়তি ব্যভিচার প্রাপ্ত হয় ন|। 

যদবধি এইরূপ নিষতিব কল্পনা তইয়াছেঃ তদবধি বালি হইতে যেরূপ 

তলের উদ্ভব সম্ভব নহে, সেইরূপ বিন। কারণে কার্য্সকলের উৎপভ্তিরও 

সম্ভতাবন। নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে । নিয়তি ও নায়ক- ইহার! তরঙ্গের 

ছুই অংশরূপে ব্রদ্ম হইতে উদ্ুত। এক তস্ত দ্বারা যেমন অপর হস্তকে নিয়ন্ত্রিত 

কর] যায়, সেইরূপ ব্রহ্ধও ইহাদের একের দ্বার। অপরের নিয়ন্ত্রণ করিয়। 

থাকেন। মাবর্তপমূহ যেরূপ জলে আপন| আপনিই উদ্ভৃত হয়) সেইরূপ 
জীবনিবহের জাগ্রত-্বপ্নাদিরূপ ব্যাপারসমুদধ কাঁকতালীয়বৎ অবুদ্ধি পূর্বক এবং 
অনিচ্ছা প্রধুক্ত জন্মিয়া থাকে | ৪৩-৪৬ 

নিষতির সন্নিবেশ অর্থাৎ সংযোজক নিক্মস্বূপ এ নিয়তি বিগ্যমান না 

থকিলে কার্যের প্রতিঘাত ঘটে । এ নিয়তি ন! থাকিণে স্বয়ং ব্রহ্মও মুহূর্তমাত্র 
অবস্থিতি করিতে সমর্থ নেন এবং সমুদয় বস্তর ধ্বংস হইয়া থাকে । এই জন্যই 
ষাবতীয় দৃশ্ত বস্ত সর্বসময়ে নিজ নিজ কারণের সহিত বিছ্ধমান আছে। যে 

সময় হইতে ষে কিছুর সৃষ্টিতে নিয়তির কল্পন! কর! হইয়াছে, সেই সময় হইতেই 

নিয়তি তাহার উপর প্রতুত্ব করিয়া আদিতেছে। ব্রঙ্গস্থটি স্বরূপ হইলেও 
অজ্ঞের নিকট অকারণ বলিয়া বোধ হয় । সেইরূপ অজ্ঞ বাক্তির কাছে এই ষে 

কার্ধ্যকারণসন্বন্ধজ্ঞান, তাহ। ভ্রমরূপেই প্রতিপন্ন হইয়৷ থাকে । জগৎস্থষ্টি 

দি কাকতালীয়ন্তায়ে হইত, তাহা হইলে ইহা চিরকাল এইরূপেই চলিয়া 

আপিতঃ ইহ! চিরকাল ষে চলিয়া! আসিতেছে না, এইরূপ ধারণাকেই নিয়ত্তিরূপে 
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নির্দেশ কর! হয়ঃ উৎপত্তিশীল বস্তসকলের পূর্বাপরক্রম দেখিয়াই উহ্বাদিগকে 
সকারণরূপে অবশ্থই স্বীকার করিতে হয়। জাগ্রত্স্বপ্রাদিরপ যে জ্ঞানঃ তাহ 

কখনই অকারণ হইবার সম্ভাবন। নাই । শ্বপ্লসময়ে নিখিল বিশ্বব্যাপী জলপ্রবাহ 
দেখিলে ষে প্রলয়ন্্রান্তি উপস্থিত হয়, তাহার কারণ_এঁ বিষয়ের শ্রবণ এবং 

অন্থভব বশতই হইয়। থাকে ৷ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের সমগ্র পদার্থে ই ব্রহ্ম এবং 
জগত্প্রপঞ্চে একতা-সম্পাদক ঘুক্তিসমূহ স্ষটিক ও গুক্তির মত আপনা হইতেই 
স্কুরিত হইতে থাকে । সুতরাং প্রমাণসমূহের প্রাণস্বরূপ, নির্ধারণসমর্থ 

শান্ত্রানুকুল যুক্তির ভাবনানুভবই সর্ধশ্রেষ্টরূপে স্বীকৃত । ৪৭৫৭ 

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম সর্গ সমু 

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম সর্গ 

মুনি বলিতে লাগিলেন; ভ্্রীবগণ বহিরিক্রিয়সমূহ দ্বারা বাহক স্বপ্ন এবং 
অস্তরিক্ত্রিষনিবহ দ্বারা আভ্যন্তরিক স্বপ্র অনুভব করিয়। থাকেন, এবং এই উভভঘ 

ইন্জিিয় ত্বার। উক্ত দ্বিবিধ স্বপ্নীই অন্বভব করেন। ষ সময় ইঞ্জ্িধসমূহ বহিঃসমা- 

কুলরূপে অবস্থিত হয়, সে সময় সন্কল্পিত অর্থসমূহ কথঞ্চিৎ অন্ফুটরূপে অনুভূত 
হইয়া থাকে | ষখন ইন্ট্রিয়নিবভ অন্তমু্থ হয়, তখন জগৎ অতি সক্ষম বাসন।- 
স্বরূপে পরিণত হয় এবং জীবও দে বিষয় অতি স্পষ্টরূপে অনুভব করে । বাহই 

হউক আর আত্যন্তরিকই হউক, কোন জগংই কখন স্থলভাবে অবস্থান করে ন1! 

জীবের জ্ঞানের কারণ ইন্জি়গণের স্থৃলন্বকল্পনার জন্ঠ ষে স্থল জ্ঞানের উৎপত্তি 

হয়) তাহার দ্বারা এ জগতের স্থুলতা বোধ হইয়া থাকে | ১-৪ | জীবের নয়নম্বরূপ 

অর্থাৎ জ্ঞানের কারণ ইন্ত্রিয়নিবহ যখন 'অতীব বহিগ্্থ হয়) তখন জীবভাবাপক্ 

চিতি স্থলাকার বাহ্-জগতের অনুভব করিয়া থাকে । কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, নাসিক 

ও জিভ্বা-_-এই পাঁচটি জ্ঞানেঞ্জিয়। বাগাদি পাচটি কর্পেক্ছিয় ; প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, 

ইচ্ছাপ্রধান অন্তঃকরণ এবং চিদাভাস-_-এই সকল সম্মিলিতরূপে জীব নামে 
কথিত হয়। আকাশের ন্তায় সর্বব্যাপক চিতির আভামে জীব সর্বসময়ে 

সর্ধেস্ত্রিয়্ূপে অবস্থান করে বলিয়। সর্বদাই বাহা ও আভ্যন্তর সর্ববিধ জগতের 

অনুভব করে ৷ যে সময়ে জীব অত্যন্ত স্থপ্প নাড়ীগত হইষ গ্লেম্সাত্মক অন্নরস দ্বারা 

পরিপূর্ণ হয়ঃ মে সময় সেই সকল ক্স নাড়ীর ভিতরেই বনুপ্রকার অভু্ত শ্রম 
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অন্থভব করিয়৷ থাকে । জীব তখন বিবেচনা করে যে, স্বয়ং ক্ষীরসাগরে 
উড়িতেছেন, গগনে চক্্রোদয় হইয়াছে, সরসীসমুহ প্রশ্মুটিত পদ্ম এবং কহলার দ্বার 
শোভা পাইতেছে। এ সরসীসমূহ যেন কুস্ত্রমমধ জলদের প্রতিনিধি-শোভিত এবং 

ভ্রমরশ্রেণী দ্বারা উপনীত্ত বসন্তরাজের অন্তঃপুরতুল্য জীব-গগনে উদয় 
হইয়াছে । ৫-১০ 

জীব বহুপ্রকার ভক্ষ্, ভোজ্য, অন্ন এবং পেয়বস্ত দ্বারা গৃহাঙ্গনের 

শোভাসম্পাদক, ক্রীড়াশীলা বনিতাগণ কতৃক অনুষ্ঠীযবমান; অজ্ঞতা পুর্ণ 
উৎ্সবসমূহ দেখিয়া থাকে । জীব আরও দেখে যেঃ বিবিধ প্রকার জলজাত 

পুষ্প দ্বারা শোভিত ফেনরুপ হাম্তপরিপুর্ণ”চপণ শফরীর গ্ায় নয়নযুগশালিনী, 
যৌবনমদমত্তা যুবতীবৎ শউরঞ্গিণীকুল বিলাসতৎপর হইয়া সমুদ্রাভিমুখে 

যাইতেছে ৷ হিমাচলভুল্য ধবলশ্লযুক্তঃ অতীব শৈত্যপুর্ণ, সুতরাং যেন ইন্দুময় 
ঝুট্রিম-পরম্পরায় নিশ্মিত, স্ুধাধবলিত সৌধসমৃহও সে দৃষ্টিগোচর করিয়া থাকে । 
সে আরও দেখে যে? শিশিরামার, হেমন্ত এবং বর্ষার মেঘাচ্ছন আকাশ, 

নীলপঘ্মের লতা এবং দূর্বাদল-পরিশোভিত শ্যাম ক্ষে্রসমূহ | বিবিধ প্রকার 
কুম্থমাকীর্ণ, হরিণতুল্য পাস্থগণের বিশ্রামস্থান পত্রাবলীধুক্ত বৃক্ষগণের সুক্সিগ্ধ 
ছায়াধুক্ত নগরস্থ উপবনের বিশ্রামভূমি সে দেখে) ১৯১-১৫ | কদন্ব কুন্দ 'ও 

মন্দারপুষ্পের চন্ত্রপ্রতিম ধবল মকরন্দে প্লবমাঁন, স্থুতরাং চিত্রবর্ণ আসনবং 

পরিশোভিত পুঙ্পস্থলীসমূহ অবলোকন করে। পন্মনিচয়-পরিশোভিত। 
পুষ্পকাননবন্থলঃ মেঘহীন নির্দল গগনের ন্যায় শোভাশালীঃ কদলী, কন্দপী, কুন্দ 

এবং কদম্বতরু-পরিবেষ্টিত শৃঙ্গ ও স্থন্দর বৃক্ষপল্লব ঘ্বার৷ স্বিপ্ধ শৈলশ্রেণী মৃদ্মন্দ- 

সমীরণে দোলায়মানঃ শাখাশালিনী সুতরাং নৃত্যপরায়ণ। যুধতীতুল্য কৃশাঙী 
মালতীলত। সকল, স্ুচাঁরু চামর? ভূঙগসার চন্দ্রাতপ-শোভিত, প্রফুল্ল শ্বেশপদ্ম- 

প্রতিম রাজসভাসমুহও দেখিয়। থাকে । আরও, লতাবলয়ের সবিলান বিশ্টাস 
ঘবার। খোভিতাঙ্গ বিলোল কুল্যাবারিবিহারী জলচর পক্ষিকুলের কাকলী- 

পরিপুরিত বনরাজিসমুহ এবং সজল মেঘমালা-সমাকীর্ণ শৈলশ্রেণী, বিদ্যমান 
' শীকর-নীহাররূপ হারশোভিত দিগ্মগ্ডল দর্শন করে । ১৬-২১ 

যে সময় জীব পূর্বকথিত নিয়মানুসারে পিত্ৃযুক্ত রসে পরিপ্লীত হয়ঃ 
তৎকালে তেজঃপ্রধান ন্ুক্ন্বরূপে সেইরূপ পিত্ৃপ্রধান হুক্মশিরাসমূহের 

অভ্যন্তরে বক্ষ্যমাণ দৃশ্তসমূহ দৃষ্টিগোচর করে। বায়ুস্পন্দনে বিশুষ্ক কিংশুক- 

বৃক্ষের ন্যায় শোভাশালী এবং প্রোজ্জল কমল্দলসদৃশ স্গিপ্ধ অনলশিখাসকল ধু ধু 

করিয়। জ্বলিতেছে । দিকৃসকল উত্তপ্ত বালিরাশিতে বারিসেক করায় বাশ্পাচ্ছন্ন 

নদীরূপ শিরাসমূহে পরিবেষ্টিত এবং দাবাগ্রিশিখ।-সমুদ্ধত ধৃমস্তোমে শ্তামল্ 
১ 
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ধারণ করিয়াছে । অগ্নির ন্যায় কর্কশ, শাণিত চক্রবৎ তীক্ষীভাধুক্ত প্রভাসমুং 

জলাশয়সমূহকে দাবদাহ দ্বার সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিতেছে। ভ্রেলৌক্যমণ্ডল 

্য়ং খিন্ন হইব্বাঁও স্বীয় অস্তরস্থিত উদ্ম। দারা সমুদ্রকে উষ্ণ করিতেছে । বৃষ্গ- 
গদ্মাদির নিবিড়তা নিবন্ধন বিজন বনভূমি হইতে ষেন ক্সীর নির্গত ইইতেছে। 
ভানমান মরীচিকার জলে সারনকুল সাঁতার দিতেছে । বনভূমিসমূহ বৃক্ষশূন্ 

হইয়া অদৃষ্টপূর্ববৎ দৃষ্ট হইতেছে | ২২-২৮। পথিকগণ দুর হইতে পথমধ্যস্থিত 

শীতল ছায়াযুক্ত বৃক্ষকে অমৃতবোধে সেই দিকে ধাবমান হইয়া প্রতপ্ত গুলিতে 

ধূসরিত হইয়া যাইতেছে । পুথিবী বহ্ছিবেষ্টিত, উত্তপ্ত ও সেই উত্তাপে 
ভর্জরীভূত হইয়াছে এবং দিক্ ৪ আকাশপ্রদেশ ধুল্রাশিতে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। 
চতুর্দিকেই গৃহ, গ্রামঃ সমুদ্র গিরিঃ বন এবং গগন প্রভৃতি অগ্িতুল্য হইয়াছে। 

শরও, গ্রীষ্ম এবং বসন্ত খহু হৃর্ষ্যোস্তাপকে আরও প্রচণ্ড করিয়া তুলিয়াছে । 
বনস্থলীসমূহ তৃণঃ পত্র, লতাসকলঃ পদ্মপমূহ এবং উম্ম দ্বার! পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। 
আকাশতল স্বর্ময় আকার ধারণ করিয়াছে । পৃথিবী, দিক্সমৃহ ও বহু 
সরসীযুক্ত হিমাচলের প্রদেশগুলিও প্রগাঢ় উত্তপ্ত হইয়াছে । ২৯-৩৩ 

যে সময় জীব পুর্বকথিত শ্লেম্ম! ও পিত্বরসশূন্ত নাড়ীতে প্রবেশ করত বাঘু 

পরিপূর্ণ হয় মে সময় সেইরূপ সুক্ষ্ম জীব সেই নাড়ীর মধ্যে বক্ষ্যমাণ দৃষ্ঠসমুদয 
দেখিয়া থাকে ৷ বায়ু কর্তৃক চেতন! বিক্ষুন্ধ হয় বলিয়। পৃথিবী যেন অবৃষ্ট 

বলিয়া অনুভব হয়। নগর, গ্রামঃ সমুদ্র পর্ধত এবং কাননভূমিসমুহও 

অদৃষ্টপূর্ব মৃণ্তি ধরিয়া থাকে । যেন স্বয়ং উড্ডীন হইতেছে এবং তৎসহ 
শিলাসকল ও পার্কত্যভূমিও যেন উড়িতেছে । জলদনির্ধোষে সকল স্থানই যেন 
পরিপুরিত এবং চক্র ব্যতীতও যেন সঞ্চরণশীল। আমি স্বয়ং কখন অশ্বোপরি; 
কখন উষ্ট্রোপরি, কখন গরুড়োপরিঃ কখন বা মেঘের উপর»+আবার কোন কোন 

সময় হংসোপরি আরোহণ করিয়। ঘুরিতে ঘুরিতে নামিতেছি। কখন বা যঙ্গ- 

বিদ্ভাধরাদির হ্যায় যাতায়াত করিতেছি । সাগরে বুদ্বুদসমূহ যেরূপ কাপিয়া 

থাকেঃ সেইরূপ শৈল, গগনঃ পৃথী, অবধি, দ্রম, নগর? গ্রামঃ দিকৃনিচয়। 
ভীত-ত্রস্ত জীবগণ নিরন্তর কাপিতেছে। জীব কখন নিজকে অন্ধকুপে, 
কখন ব। বিষম সঙ্কটে নিপতিত, কখন বা অত্যুননত আকাশে বৃক্ষাগ্রভাগে 

অথবা অমরশৈলশৃঙ্গে অধিরূঢ় "বলিয়া! দেখিয়া থাকে । যে সময় জীব বাত- 

পিতশ্লেপ্যুক্ত হইয়া বায়ুবশে শ্লেন্সাদি রস-ভাগে পুর্ণ হয়ঃ সেই সময় সে 
বিকৃতি প্রাপ্তি বশতঃ এই সমুদয় দৃশ্ত দর্শন করে । ৩৪-৪০ 

আকাশ হইতে শৈল-বর্ষণ হইতেছে। শিলাবৃষ্টির জন্য বিষম সম্ঘট হেঠ 

বৃক্ষসমুহ চুণীকৃত, ভবন'ও শৈলশ্রেণীর স্ঠায় ভীষণরবে পরিজ্মণ করিতেছে । গঞ্জ 
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সিংহ প্রভৃতি সকল বর্ষাখতুর মেবঘমালা-পরিব্যাপ্ত দিজ্সধ্যভাগে ঘন অরণ্যানী- 

পরিভ্রমণে নিরত হওয়ায় বিকট জলদজাল ভ্রমণ করিতেছে ৰলিয়! সন্দেহের উদয় 

হইতেছে । তমাল, তালী ও হিস্তালসমূহ্ের প্রজ্জলনে সমাবৃত সেই দিজ্মধ্যতাগে 

গৃ ঘু ভে ভেঁ। ঘর্থর ঘর্থর রব উিত হইতেছে । হন্তিসমূহ দলনকালে পরস্পরেয় 
অনিবার্ধ্য সংঘর্ষণে মন্থনকালীন মন্দর পর্বতের ন্যায় গম্ভীর শব্দ করিতেছে । 
শৈ লশৃঙ্গত্বয়ের সংঘর্ষণ তুল্য প্রচণ্ড শবশালিনী নদীসমূহ্র চক্রবাক প্রতি 
পক্ষিগণের কর্কশ কেকারবে মুক্তার ম্যায় আকাশতলকে যেন পুষ্পমাল্যবৎ 
ভূষিত করিতেছে । ৪১-৪৫ 

প্রলর-সময়ে উদ্বেলিত মহাঁসমুদ্র শিলাশকলপুর্ণ বারিরাঁশি দ্বার। আকা1শতল পূর্ণ 
করিতেছে এবং ভীষণপ্রবাহে প্রবমাঁন কাঁনন ও জলদজাল দ্বারা জগৎ সংঘধিত 

করিতেছে । পরস্পর বিধৌত চতুর্দিক্ দর্শনে দস্তবিকসিত হাস্তকারীর ন্যায় 

'বরাজিত, দিগন্তপৃর্ণকারী চটচটাধ্বনিতে শৈলসমৃহ বিদীর্ণ হওয়ায় যেন টক্কাঘাত- 

পূ দ্বারা পরিপৃরিত গগনমার্গে বহমান পবন-কম্পিত অরণ্যে পবনানুসারিণী 
নতাসকলে সঙ্কুলিত, স্বয়মাগত শব্দায়মান প্রস্তরচূর্ণ দ্বারা বিচিত্রবর্ণ পদ্মনকল- 
সংযুক্ত ত্রিজগৎ যেন নমুদ্রমন্থনের অব্যবহিত পূর্বে পরস্পর নিপীড়নকারী স্থুরা- 
ন্ুরগণের গভীর গর্জনবৎ প্রচণ্ড রবে পূর্ণ হইতেছে। ব্রিধাতুপুর্ণ নাড়ীতে 
পুর্বকথিত কাঁষ্ঠ, প্রস্তর ও মৃত্তিকাসংমিশ্রিত পবন দ্বারা স্বঞ্সে জড়ীকৃত জীব 

পরিপীড়িতভাবে ব্ববস্থিতি করিয়! থাকে । মুত্তিকামধ্যে ষেরূপ ক্ষুদ্র কীট 

থাকে, শিলাসমূহের মধ্যস্থানে তেক যেরূপ অবস্থান করেঃ অথবা গভস্থ অপরিণত 

জণের ন্তায়ঃ ফলমধ্যস্থিত বীজের ন্যায়) বীজমধ)স্থিত অস্থুরের স্টায় পিওীকৃত দ্রব্যে 

পরমাণুর ন্যায় কিন্ব! অশ্রীন্তস্তত্-কো শস্থিত কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় যে সময় জীব 

পুরিততী নাড়ী-পঞ্জরে অবকাশের অভাব বশতঃ প্রাণবাযুজনিত স্পননশূন্ঠভাবে 
বাম করে এবং 'ন্ুষ্ুরূপে উন্নতিগ্রাপ্ত পাস্বস্থিত গ্রন্থিরূপ শিখাখণ্ডে নিশ্পিষ্ট 

ইইয়! গর্ভমধ্যে আবদ্ধৰৎ সর্বব্যাপারবিরহিত হইয়। অবস্থান করে, সেই সময় 
দেই ঘন তেজোরাশিমধ্যে অন্ধকৃপের অন্তরতুল্য গভীর পর্বতগুহার অভ্যন্তরের 

্টায় সুষুণ্তি অনুভব করে ৷ ৪৬-৫৪ 

ষে সময়ে ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হইয়। যায় এবং অন্নরসের পুনঃ প্রবেশ না 
করায় অভ্যন্তর শুন্ঠ হয়ঃ সেই সময় জীব বহির্ণত হইবার চেষ্টা পায় এবং প্রাণ 
দ্বার প্রবোধিত হইয়া! স্বপ্রান্ুভব করে । যে সময় সেই অন্নরন দেহে পরিণত 

*ঘ এবং জীবের সহিত এক নাড়ী হইতে অন্ত নাড়ীতে যাইয়া পতিত হয়, সে 

সময পর্বাতবর্ষণ অনুভূত হয়। বহুসংখক জঠরানলপরিব্যাপ্ত বাতপিত্ত প্রভৃতির 

শংঘোগে বাহিরে ও অন্তরে নানাপ্রকার সম্রম দর্শন করে এবং সামান্ত 
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জঠরানলব্যাপ্ত বাতপিত্সংযোগ দ্বারা অন্প সম্গম দৃষ্টিগোচর করে । এই বাতপিত্ত- 

পরিচাঁনিত জীব অশ্লএসের বশীভূত হইয়া অপ্তরে যেরূপ দেখিয়া! থাকে, বহিভাগে 
এবং উপরিভাগে সেইরূপ জ্ঞান ও প্রবৃত্তি জন্মায় । বাতপিত্তাদি দ্বারা 

ষুত্ধ অন্নরসের পরিমাণ যদি অল্প হয়, তাহ] হইলে অন্তর ও বাহিরে অল্প ভ্রান্তি- 

জ্ঞান জন্মে এবং বাতপিত্তকফাদির সহিত অন্নরসের পরিমাণ তুল্য হইলে দৃষ্টি ও 

ক্ষমতা! প্রাপ্ত হয়। ভীৰ যদি কুপিত বাতপিতীদি দ্বারা আবৃত হয়ঃ তাহা হইলে 

ভূমি, পর্বত এবং আকাশের কল্পনা কিংব। অগ্নি দ্বারা জলিত হওয়া দেখিয়া 

থাকে । ৫৫৬০ 

দ্রীব আপনার আকাশে বিচরণ, চন্ত্রের উদর, হিমাঁচলশ্রেণী, বৃক্ষ ও 

পর্বতের গহন এবং বারিসমূহ দ্বারা আকাশগ্লাবন দেখিয়া থাকে । দেবলোকে 

স্থরত-স্থখ উপভোগ করিতেছে, গিরিশঙ্গস্থিত উপবনে শ্বেত মেঘরচিত পীঠো- 

পরি ভ্রমণ করিতেছে) ইহাও দেখে । আবার কখন ব। দেখে, বৃহৎ ক্রকচে 

নিম্পিষ্ট হইতেছে অথব1 নরক-যন্ত্রণ। ভোগ করিতেছে । কখন বা আকাশতলে 

তমাল*তালী-হিস্তালারণ্যের সঞ্চলনও অনুভব করে । কোন সময় চক্রবং 

ঘুরিতেছে, ঝক্ করিষ। আকাশে উঠিতেছে, আকাশে জলমমাগম হইতেছে? 

কখন বা সমুদ্রে ডুবিয়। যাইতেছে, এ সবও দেখিয়। থাকে । বিবিধরূপ 

আশ্চর্য) দর্শন এবং বিপরীত ব্যবহারে, রাতকে দিব ও দিবাঁকে রাত বলিয়া 

জ্ঞান হয়। গগনতলে সপর্ধত পৃথিবী, খন প্রাচীর দ্বার আবৃত স্কানকে আবরণ 

শন্ত, আকাশতনে কুড্যবন্ধ এবং শত্রুকে বন্ধু বলিয়াও মনে হয়। আবত্মীয়কে পর; 

ুর্জানে স্ুজনভ্রান্তি উচ্চাবচ ভূমিকে সমতলঙ্ঞান এবং সমতল ভূমিকে গর্তরূপে 

অনুভব হইয়া! থাকে । ৬১-৬৭ 

উদশীতালাপে সুন্গিদ্ধ, সুধাবধৌত অত্যাশ্চর্ধ্য নবনী ভ-রচিতবৎ শ্বেত স্ষটিক 

বা রজতনির্শিত পর্বতসমুদঘঘ জীব অবলোকন করে। পদ্মে যেরূপ ভ্রমর 

বিশ্রাম করিয়া থাকে, সেইরূপ কদন্বঃ নীপ ও জন্বীর-পত্রগুচ্ছে নির্মিত ভবন- 

মধ্যে রমণীর সহিত সুখে বিশ্রাহও অনুভব করে৷ দেহস্থিত রসধাতুর বৈষমা- 

হেতু ইন্জরিরবৃত্তিসমূহ অন্তরে নিদ্রিত হওয়ায়, এই সমুদয় ভ্রান্ত দৃষ্টিগোচর হইয়া 

থাকে । ধাতুর বৈষম্য ঘটলেই নিদ্র। বা জাগ্রদবস্থায় এইপ্রকার বিবিধ দর্শন 

ও অনুভব ঘটে । ধাতুর অলমতা জন্মিলেই প্রাণিনমৃহ অন্তরে ও বাহিরে নানা 

প্রকার বিপরীত ও ভয়ানক কার্যকলাপ দেখিয়। থাকে । ধাতুসমূছ সাম্যাবহীয় 

থাকিলে জীৰ নিজে তেজঃশালী নাড়ীতে অবস্থিত হইয়া এই লোক প্রসঙ্গ 

বিকারহীন ব্যবহার-স্থিতির অনুভব করিয়া! থাকে । পুর? গ্রাম, পত্তন? নগর 

এবং বনশ্রেণী, তথ। স্বচ্ছ জল। তরুচ্ছায়।, দেশ, পথ ও যাতায়াত যথাযথভাবে 
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দে । সুখদাদ়ক রৌদ্রযুক্ত সূর্য্য, চন্ত্রঃ নক্ষত্র এবং দিবারান্রি-বিভূষিত এই 
অন্থৎপন্ন পৃথিবীকে মেন উৎপন্ন বলিয়া! ধোধ হয়। চিত্ত দৃশ্য বস্তর উপলন্ধিরূপে 
পর্য্যবসিত হইলেঃ বায়ুতে যেরূপ স্পন্দন অনুভূত হয়ঃ তদ্রুপ অসৎ সতের ন্যায় 

এবং পৃথক্ অপৃথকের ন্যায় বোধ হই! থাকে । প্রপঞ্চশূন্ত ব্রহ্ম হইতেই নিখিল 

জগতের উৎপত্তি; ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোন বস্তই প্রপঞ্চহীন নহে। অপর 

পদার্থ সদ্রূপে অনুভূত হইলেও প্ররুতপক্ষে সৎ নহে । সুতরাং অসীম চিতির 
আকাশকল্প দেহে বিবিধপ্রকার জগৎ কেবল প্রতিভাসস্বরূপ আভাত হইয়া 
থাকে | ৬৮-৭৭ 

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম সর্ণ সমাপ্ত 

ষট চত্বারিংশদধিক-শততম সর্গ 

ব্যাদ বলিল, ভে তাপসবর ! তাহার পর সেই ভ্রমরূগী ওজোধাতুর অভ্যন্তরে 

আপনি নামমাত্র অবস্থিত হইলে কোন্ প্রকার স্বগ্নদর্শন ঘটিয়াছিলঃ তাহ। 

বলুন । ১ 

মুনি বলিলেন? হে বৎস! আমি তেজোধাতুর অভ্যন্তরে উপবিষ্ট এবং সেই 
দেহস্থিত জীব কর্তৃক আমার দেহ মিশ্রিত হইবার পর ষে সমুদয় স্বপ্র।দিদর্শন 
ঘটিয়াছিল, তাহ। বলিতেছি। শুন । ২। সেই ভীষণ প্রলয়কাল সমাগত হ্ইলেঃ 
প্রল্-পবন দ্বার! স্ুবৃহৎ পর্ধভসমূহ তৃণবৎ সঞ্চালিত হইতে থাকিলে এবং 
আমি সেই তেজোধাতুর মধ্যে প্রবেশ করিবার পর অকনম্মাৎ কোথা হইতে 
পর্বত-বর্ষণ হইতে থাকিল। জলদসদূখ বিশাল শৈলশৃঙ্গসমূ গ্রাম ও পত্তনের 
সহিত উড়িয়া পড়িতে লাঁগিল। যে সময় আমি সেই ওজোধাতুর 
অভ্যন্তরে অত্যন্ত সুক্সরূপে আসীন হইয়া সেই দেহের জীবাত্মার সহিত 

একত্ব লাভ করিয়াছিলাম, সেই সময় সেই পর্বতপতন দেখিয়াছিলাম । সেই 
সক্্প নাড়ীর অভ্যন্তরস্থিত অন্নরসের মধ্যবত্তী অন্নবলরূপ দীর্ঘ গিরিসমুদয় দার! 
আমার শরীর পিমীকৃত এবং আমি চেষ্টাবিরহিত হইবার পর সেই অজ্ঞানসদৃশ 
অন্ধত্ব দ্বারা সংবলিত গাঢ় নিদ্র। অনুভব করিয়াছিলাম। ৩-৬ 

কিছুক্ষণ এইভাবে নিদ্রান্ুভূতির পর প্রাতঃকালে যেরূপ পদ্ম প্রশ্ুটোন্ুখ 
হয়, আমিও ক্রমে ক্রমে মেইরূপ প্রবোধোন্ুখ হইকাছিলাম। বহুক্ষণ অন্ধকারে 

দৃষ্টি নিষীলিত থাকিলে যেরূপ তেজপূর্ণ চক্রাভাসে পরিণত হইয়। থাকে; 

সেই সময় আমারও সেইরূপ সেই নিদ্রা স্বপ্রে পরিণত হইয়াছিল। এই 
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প্রকারে আমি ন্ুষুপ্তির বিশ্রান্তি হইতে স্বপ্র-নিদ্রায় প্রবিষ্ট হইলাম এবং সাগর 

যে্ূপ সহত্র সহজ তরঞ্গ-সমাকুল নিজ মুর্তি দেখিয়া থাকে, আমিও সেইরূপ সেই 
ওজোধাতুর অভ্যন্তরে বিক্ষেপসহত্্ দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলাম। স্থির বায়ুর 
মধ্যে যে প্রকার স্পন্দন স্বতই বিদ্যমান, সেইপ্রকার এই জগং জ্ঞানময় 
কোশাত্মকরূপে আমার অন্তরে উদিত হইল। অগ্নি প্রভৃতিতে ষেরূপ উষ্ণতা, 
জলে দ্রবত্বঃ মরিচাদিতে কটু আস্বাদ, সেইরূপ স্বতঃপ্রবিষ্ট চিদাকাশাভ্যন্তরে 
জগৎ সেই সময় স্থুযুপ্ত্যাত্মক দৃশ্ত হইতে শিশু সন্তানের ন্যান়্ প্রত জগত্রূপ 
দৃত্য চিতিস্বভ।বের সহিত একাঁকারে আপতিত হইয়াছিল। ৭-১৯ 

ব্যাধ বলিলঃ হে বল্প্রবর! আপনি যাহাকে সুষ্তযাত্মক দৃণ্তরূপে বণন 
করিলেন, সেই স্বুগ্ুদৃ কি প্রকার, ভাহ! আমাকে বুঝাইয়। দিন ৷ ১৩ 

মুনি বলিলেন, জাগ্রন্মশাঘ ঘট এখং জগত প্রভৃতি প্রতীত 'ও প্কুরিত হইয়। 

থাকে এই যে উক্তি, উহা দ্বৈতনাঁদীর কক্সনাম্মক প্রলাপ-উক্তি। “জাত 
এই শব্দটি সৎ অর্থাং বিছ্যমান-পর্ধ্য।বভুক্ত ; ইহার কারণ বলিতেছি, শুন । 

জন ( জনি) ধাতুর প্রকৃতিগত অর্থ যে প্রাদুর্ভাব, তাহ। পাণিনি প্রস্তুতি 
বৈয়াকরণগণ স্পষ্টর্ূপে নির্দেশ করিষ্বাছেন। “প্রাদুর্ভাব” শবটির প্রকৃতি 

হইতেছে “ভূ' ধাতু । ভূ ধাতুর শর্থ হইতেছে বিগ্ধমান ; অতএব বিদ্যমান পদর্থ ই 
জাতরূপে অভিহিত হুইয়৷ থাকে । শ্থষ্টি হইতে জাত” এইরূপ বাক্যে প্রকারান্তরে 

স্ৃষ্বিকেও মত বল! হইতেছে । আমাদিগের স্টায় পণ্ডিতবর্গের দৃষ্টিতে কোঁন 

পদ্দার্থই উৎপন্ন ব ধ্বংস হয় না, সমুদয় পদার্থ ই শান্ত, অঙ্গ এবং সৎ। ব্রহ্ম 
নর্ববিধ সত্তাস্বরপ এবং জগংও সব্বনত্তাত্মক, এইরূপ অবস্থায় পদার্থগণের 

'অস্তি” এই নিয়মের এবং “নাস্তি” নিষেধের অবকাশ কোথার ? এখন যদি তুমি 

প্রশ্ন কর যে, ইহাই ষদি হয়, তাহ হইলে অস্তি-নাস্তির ব্যবহার হইবে কোথায়? 
তাহার উত্তরে বল! যায় যে, মা নামে যে বস্ত আছে) তাহাতেই অস্তি-নাস্তির 

বাবহার হয় ঃযে হেতু অজ্ঞ ব্যক্তির এই মায়াশক্তিকেই ত্রন্ধ বলিয়। ভ্রম হইয়! 

থাকে। মায়ার অসামান্য শক্তির জগ্ত তাহাতেই ব্রন্ষন্বর্ূপ সর্বশক্তিঘটিত- 

রূপেই তাহাদের সংস্কার । জাগ্রত, স্বপ্ন» সুযুণ্তি প্রভৃতি ষে সকল লোকপ্রনিঘব 
ব্যাপার আছে, তাহ! পরমাথতত্বজ্ঞ পঙ্িতগণের নিকট কিছুই নহে । ১৪-২১ 

_. স্থষ্টির প্রথমে যেরূপ জগতের কোন কিছুই বিগ্ধমান থাকে না, সেইরূপ 
অনুভবমা ত্রাত্মক স্ব এবং সঙ্কল্পপ্রবাহের বাস্তবিক কিছুই নাই। প্রাণাদি- 

সম্পন্ন জীব এই দর্শনের দ্রষ্টা হইতে পারে বটে, কিন্ত স্থষ্টির প্রাকালে অর্থাৎ 
প্রাণ প্রভৃতির স্থষ্টির পুর্বে আকাশ হইতেও শ্বচ্ছ শুদ্ধ চিন্মাপ্রই বি্বমান থাকেন । 

প্ররূতপন্দে' ইহ-জগতে ড্রষ্ট। বা ভোক্ত। কেহই নাই ; কেন নাঃ এই জগতের 
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তাবৎ পদার্থই চিৎস্বরূপ, তাহা বস্ততঃ কিছুই নহে, অথচ কিছু, এবং বাক্যের 

অতীত হইয়াও স্বয়ং বাক্যহীন। স্বপ্রকালে কল্সিত রমণীর স্ঠায় স্ষ্টির প্রথমে 
কারণের অভাববশতঃ ষে বস্ত যে ভাবে সেই চিন্সয়ে স্দুরিত হইয়াছিল, স্থষ্টির 
পর হইতে প্রলঘ্ব অবধি সেই বস্ত সেইরূপেই বিগ্কমান থাকে | বালক যেরূপ নিজ 

অঙ্কাবস্থিত ব্যান্াদির ছবি দেখিয়া ভীত হয়, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি হয় না, 

সেইপ্রকার অজ্ঞ ব্যক্তি কথিত চেতনাত্মক চৈতন্ত হইতে ভয় পায়; কিন্ত 
জ্ঞানী ব্যক্তি উহাতে ভীত হন না। প্ররুতপক্ষে সেই আদি, মধ্য ও অস্তহীন, 
অদ্বিতীয়, প্রকাঁশম্বরূপ, শুদ্ধস্বভাব বিকারহীন ব্রহ্মই মারা বশত্তঃ ষখন অসীম 

বিবিধ স্বভাবে অবস্থান করেন, তখন এই নিখিল জগৎ অশাস্তিময় হইলেও 
পূর্ণরূপে শান্তিময় 1১২-২৭ 

ষটচত্বারিংশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত 

সণ্তচত্বারিংশদধিক-শততম সর্গ 

মুনি ঝলিতে লাগিলেন, হে মহাঁবাহো ! তাহার পর আমি স্বযুপ্তি হইতে 
নির্গত হইলে আমার মনে হইল» স্বপ্রসমরে এই পরিদৃপ্তমান জগৎ অকম্মাৎ 
যেন সমুদ্র হইতে উখিত হইল, গগনের মুত্তি এবং পৃথিবী উৎকীর্ণ হইল, বৃক্ষ 
হইতে যেরূপ কুস্থুমের উৎপত্তি হইয়। থাকে; সেইপ্রকাঁর চিত্ত হইতে বিকসিত 

কিংবা দৃষ্টি হইতে বাহির হইল। পুর্বে ইহ! বিদ্ধমান থাকিলেও সে ময় উৎপন্ন 

হুইল বলিষ। মনে হইয়াছিল মাত্র কিংবা প্রবহমান জলরাশি হইতে যেরূপ তরঙগশ্রেণী 
উখ্িত হয়, ইহীও দৃষ্টির সেইরূপ তরঙ্গস্বরূপ। ইহা হঠাৎ যেন আকাশ হইতে 

পড়িল, চারিদিক হইতে খিনির্গত হইল, পব্ৰতের মৃণ্তি হইতে ক্ষোদিত হইল? কিংবা 

ভূমি'হইতে উদ্ভূত হইল অথব। গগনে যেরূপ মেঘোদয় হয বৃক্ষ হইতে ফল জন্মে, 
ক্ষেত্র হইতে শশ্ত উৎপন্ন হয়ঃ সেইরূপ ইহ1ও আমার হৃদয় হইতে উদ্ভূত হইল। যেন 
আমার দেহ হইতেই বহির্গত হইল, আমারই ইক্জ্রিয়নিবহ দ্বারা চারিদিকে ক্ষোদিত 
হইল, কিংবা] পট হইতে যেরূপ চিত্র প্রকাশিত হয়ঃ মন্দির হইতে প্রতিমা বহির্গত 

হয় তত্ব কোন অবৃশ্ত স্থান হইতে গগনমার্ে উড়িয়। পড়িল অথবা ইহলৌকে 

সঞ্চিত পুণ্য যেরূপ পরলোকে উপস্থিত হইয়া থাঁকে, সেইরূপ উপস্থিত হইল। 
ইহ| সমুদ্রতরঙ্গবৎ বর্ম বৃক্ষের কুক্মসদূশ বিকসিত হইল, কিন্বা চিত্তরূপস্তস্তে 
উৎকীর্ণকারী ব্যতীত মাত্র একটি পুত্তলিকা উতৎকীর্ণ হইল। ইহা! আকাশরূপ 
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মৃত্তিকা-রচিত, সংখ্যাতীত, কুড্য-বেষ্টিত, শুন্তময় পত্তন, ইহাতে হন্তীর ন্টায় মন 

বিলসিত হইতেছে । জীবের জীবনই অন্নত্য | ১-৯ 
এই জগৎ শুন্যের উপর অবস্থিত, ভিত্তিহীন, রঙ্গ-রহিতঃএক বিচিত্র চিত্র স্বরূপে 

অবস্থিত হইয়া! অবিদ্যারূপ খন্দ্রজলিকের অসামান্ত নিপুণত। প্রকট করিতেছে! 

এই জগৎ মহারন্ত এবং স্ুস্থির হইলেও দেশ এবং কালের সীমাশৃন্, বিবিধ পদার্থে 

পূর্ণ হইলেও অদ্বিতীয় এবং ন।নাম্বরূপ হইলেও ইহা কিছুই নহে। এই'জগণ্ বলিয়া 
ইহাতে গন্ধব্বনগরের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় এবং অসত্য হইলেও জাগ্রদবস্থাতে 

ইহা উপলন্ধ হইয়া থাকে; ইহা চিত্তের স্ফুরণমাত্র এবং ইহার আরম্ভ না থাকিলেও 
দশ, কাল? ক্রিয়া; দ্রব্য, শ্মষ্টি-সংহার-সংঘক্ত-আরন্ধ পদার্থবৎ অবস্থিত আছে। 

কদ্দলীতরু যেরূপ খোলার অভ্যন্তরে খোল| থাকায় বিচিত্র বণিয়। অনুভূত হয়। 

তদ্রুপ এই জগতও (দব, দানব প্রভৃতি উপলক্ষিত ভ্রিলোকের গর্ভ এবং সেই 

গভে জড়িত মুত্তি অত্যাশ্ত্ষযরূপে প্রতীয়মান হয় এবং দাড়িদ্ব যেরূপ বিভিন্ন 

কোশের সহিত বীজপুর্ণ, ইহা ও তদ্রুপ । ১০-১৪ 

তাহার পর আমি নদী, পব্ধত, অরণ্যাদি-ব)াপক আকাশস্থিত নঙ্গত্র। 

মেঘমালা-পবিবাাপ্ত শীতসমুদ্র-গর্জন? রণবাদ্চ ও বেদপাঠধ্বনি-নিনাদিত, 
বামুর ঘর্থর রব-মুখরিত এই সকল দৃপ্তপমূহ দেখিয়াছিলাম | এই সমুদয় দর্শন 
করিতে করিতে আমার দেই পুর্ববাসভূমি নেত্রপথে পতিত হইল। পৰে 

অশ্ুভুত বয়ঃস্থ বন্ধুগণঃ সেই সন্তানসমূহ+ সেই স্ত্রী, সেই ভবন-_সমুদয়ই ঠিক 
সেইরূপই দেখিলাম । মহাসযুদ্রের তরঙ্গ যেরূপ উদ্বেল হইয়া! ভীরস্থিত ব্যক্তিকে 
ভাসাইয়া লইয়। যায়, তদ্রপ সেই জন্মান্তরীণ গ্রীমা স্বজাতিবর্গকে দেখিয়। 

তাহারা বলপুর্ধক পুব্বজন্মের বাঁসনাকে আকর্ষণ করিতে লীগিল।১৫-১৮। 
তৎপরে তাদৃশ অবস্থায় আমি বাসন|-বশে সখী হইলাম ) কেন না, এী বাসনার 
সম্পর্কে আমি জন্মাস্তরীণ স্মতিসমুদয় সম্পূর্ণরূপে বিশ্বৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম । 

মুকুর ষেপ্রকার সম্খুথস্থিত পদার্থের প্রতিবিশ্ব হৃদয়ে ধারণ করে, চিত্তরূপ 
দর্পণ স্বভাঁবতঃ তদ্রুপ । যে ব্যক্তি সমুদ্র পদার্থকেই চিন্মাত্র আকাশরূপে বোধ 

করিয়া থাকে, তাহার দ্বৈতজ্ঞাণ আর থাকিতে পারে নাঃ সে মার 
এককই অবস্থান করিয়া থাকে । যাহার স্বচ্ছ জ্ঞানশালিনী স্ৃতি ধংস 
ন। হয় দ্ৈতরূপ পিশাচ দ্বারা সে অণুমাব্রও পীড়িত হয়না। যে সকল 
ব্যক্তির অভ্যাস দ্বার এবং সাধু ও সংশাস্ত্ীলোচনায় জ্ঞানোদয় হয়। 
সেই সকল জ্ঞানী ব্যক্তির বুদ্ধি স্বীঘ অভুযুদয়কে কদাচ বিশ্বত হন না। আমার 

তৎকালের জ্ঞানপ্রাপ্ত বুদ্ধি অপ্রৌটুদশায় ছিল, এই নিমিত্ত উহ]! বাসনাহত 

হইয়াছিল; কিন্তু এখন মার সেই দুষ্ট বাসনাসমূহ আমার জ্ঞান প্রাপ্ত বুদ্ধিকে 
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বিলোপ করিতে পারে না| হে ব্যাধ! তোমার বুদ্ধি সৎসঙ্গবঙ্জিতঃ ইহা 

তুমি অবগত হইবে । স্ৃতরাং অত্যন্ত কষ্টে এই ছুঃখদীয়ক দ্বৈতজ্ঞান হইতে 
শাস্তি লাত করিতে সমর্থ হইবে | ১৯-২৫ 

ব্যাধ বলিল হে মুনে! আপনি যাহা ব্যক্ত করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য; 
কেন না, আপনার এইরূপ প্রবোধবাকা দ্বারাও আমার বুদ্ধি সপদে বিশ্রাম 

পাইতেছে না। স্বীয়ান্তুত বিষযেও ইহা এইপ্রকার কি অন্যবিধঃ এই সন্দেহের 
অগ্যাপি নিরাস হইতেছে না। হায়, এই অভ্যাস দ্বারা দূরীভূত অবিদ্া' অত্যন্ত 
ছর্দমনীয় ; কেন না, ইহা প্রশমিত হইয়াও হয় ন।। সংশান্ববেত্তা সাধুগণেক 
আচরণ-বিচাররূপ রমণীয় অঙ্গসংঘুক্ত সবক্তা কতক যাহারা প্রবোধিতবুদ্ধি, 
তাহারা যদি অভ্যাস করিতে পারে, তবেই তাহাদের জগদভ্রম দূর হও] সম্ভব । 

ইহা৷ ব্যতীত এ ভ্রমনিবৃত্তির অন্ত কোন পথ নাই, ইহাই আমার দৃঢ় 
ধারণ | ২৬-৯৯ 

সপ্তচতারিংশদধিক শততম সর্গ সমাপ্ড 

অষচত্বারিংশদধিক-শততম সর্গ 

ব্যাধ প্রশ্ন করিল? হে খধিবর ! যদি সমুদয় বাপারই স্বপ্ন হয়ঃ তবে কোন 

স্বপ্ন সত্য এবং কেন স্বপ্ন মিথা। হয় কি জন্য ? শ্বপ্নদর্শন-বিষয়ে আমার মনে এই 

সন্দেহের উদয় হইতেছে । ১ 

মুনি বলিলেন, দেশ (স্বপ্রাধিষ্টাত্রী দেবীর সন্নিহিত স্থান) কাল 
(প্রাতঃকালাদি ), ক্রিয়া ( দেবারাধন|) তপন্তা, ব্রত ইত্যাদি), ও দ্রব্য 
( হবিষ্যান, কুশশয্যা ইত্যাদি ) অনুসারে শাস্বগ্রমাণ বারা ফলযুক্তরূপে নির্দিষ্ট 
যে স্বপ্রজ্ঞান কাকতালীয়বৎ ফলদায়ী হইয্! থাকে, তাহাই সত্যস্বপ্নরূপে অভিহিত 

হয়। মণি-মস্ত্রৌষধি প্রভৃতি প্রভাবে ষে স্বপ্রজ্জানের উৎপত্তি হইয়া কোন ব্যক্তিতে 
ফলদায়ী, আবার কোন ব্যক্তিতে ফলশৃন্যও হয়ঃ তাহাকেও সত্যস্বপ্প বলা ষায়। 

সত্যন্বপ্নের খন লোকব্যবহারে এইরূপ প্রকৃতি, তখন উহার মফলতার জন্ঠ 

কাকতালীয়ন্তায় ব্যতীত অন্য কোন হেতু নির্ধারণ করা যায় না। জন্মাস্তরীণ 
উপাসন! দ্বারা অ+পনাতে স্থিরনিশ্চয়যুক্ত হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতির সংবিৎ ষে প্রকার 
নিশ্চয় আশ্রয় গ্রহণ করে, প্রাক্তন উপাসনার ফলে স্বভাব-প্রেরিত হইয়া উহ্থা 

৬৫ 
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সেইপ্রকার আকারে পর্যবসিত হইঞ্জা থাকে । যদি প্রশ্ন কর, হিরণ্যগভাদির 

সংবিৎ যে ব্যক্তি নিশ্চয় করিল, উহা সেইরূপ অন্ত কোন সিদ্ধ পুরুষের বিরুদ্ধ 

সত্যদক্বল্লে ব্যাহত হয় না কিজন্য? ইহার উত্তর এই যে, হিরণ্যগভীষ় সেই 

সংৰিৎ দি অপর দ্বার] ব্যাহত হইত, তবে সেই স্যষ্টির প্রথমে “আমি জগৎ 

রচনা করিব” বলিয়। হিরণ্যগর্ভের যে নিশ্চয় হইয়াছিল, তাহার কদাপি সেই 

নিশ্চয়কৃত ফলভাগী হওয়। সম্ভব হইত ন1। এক কথায় তিনি এই স্যঙ্টিরচনায় 
সমর্থ হইতেন না । প্রকৃতপক্ষে অন্তরে বা বাহিরে কুত্রাপি কোন বস্ত নাই, 
মাত্র সংবিতের যখন যেরূপ ইচ্ছা হইতেছে, ব্রহ্গাগাত্তর্থত পদার্থসমূহ সেইরূপে 
বিরাজিত হইতেছে । ২-৭ 

এই স্বপ্ন সত্য বলিয়। যদি অন্তরে নিশ্চন্ন হয় তাহা হইলে সংবিৎও সেইরূপ 

হয় এবং ষদি সংশষু জাগেঃ তবে সংশয়াত্মিকা সংবিৎ জন্মে। অন্ত উপায়ে 

প্রাপ্ত ফলকেও স্বপ্নের সত্যতাকল্পনাবশে স্বপ্নস্থচিত বলিয়া মনে হয়। এই 

ব্রেলোক্যমধ্যে নিজ সংবিৎ দ্বারা পুর্ণ স্থিরীককৃত পদার্থসকলও দেশ, কাল 
এবং যত্র দ্বারা বিলম্বে কিংবা অবিলম্বে ব্যভিচারী ভুইয়া থাকে, স্থষ্টির প্রাক্কালে 

চিদাকাশেই অব্যভিচারী জগৎ প্রভাসিত হইনে থাকে ; সুতরাং চিতিই 
নিজ ইচ্ছাবশে পদার্থসত্তা বিস্ৃত করে। একষাল্প চিৎস্বরূপ ব্যতীত ব্রঙ্গের 
অন্তবিধ তাবতরূপই সত্য ও মিথ্যা, নিয়ত ও জঅনিয়তরূপে অবস্থান করে। 

এখন তুমি এইরূপ প্রশ্ন করিতে পার যে? যদি একমাত্র সং ব্রহ্মই সত্যন্বরূপ হন; 
তা ছাড়া অন্ত কোন সঘস্ত নাই? তবে সত্যই বা ছ্ষি, আর মিথ্যাই বা কি? 
স্থৃতরাং অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তির কাছেই কোথাও স্বপ্ন সত্য, কোথাও বা অসত্যরূপে 

প্রতীতি হইগ্না থাকে । যাহার! প্রবুদ্ধ, তাহাদিগের নিকট অসব্স্ত কখন সদরূপে 
প্রতীত হয় না। ভ্রমজ্ঞানই আকারবান্ হইয়। জগৎ নামে প্রতিভাত 

হইয়! থাকে । সেষখন স্বয়ং নিজকে ভ্রমরূপে পরিচিত করিতেছে, তখন 
তাহাতে আবার কিরূপ নিশ্চন্র হওয়া সম্ভব ? চিত্ত স্বংই চিত্তরূপে পর্যবসিত 

হইয়! জলবুদ্বুদ্বৎ আত্মাতে যে আভাসের সহিত স্পন্দিত হয়, তাহাই এই 
জগত নামে কথিত | ৮-১৬। 

্পনদর্শনান্তে যেরূপ সুযুণ্তি অনুভূত হয়ঃ ভব্রপ জাগ্রৎ অবস্থা দেখিয। স্বপ্ন 
অনুভব হইঘ়া থাকে। স্ত্তরাং হে মহামতে ! তুমি জাগ্রংকে স্বপ্ন এবং 

স্বগ্লুকে জাগ্রতরূপে জ্ঞান করিবে । একমাত্র অজই ছুই ভাবে বিরাজিত। 
অবিদ্যাচ্ছন্ন চিন্মাত্ররূপ একমাত্র ব্যোমই জাগ্রৎ স্বপ্ন সুযুপ্তি নামক নামরূপভেদ 
বশতঃ বিশ্ৃত হইয়াছে । এ জগতে পিয়তি বা অনিয়তি নামে কোন কিছুই 
বিদ্ধমান নাই । স্বপ্নরবোধে নিয়তি বা অনিয়তি কি প্রকারে থাকা সস্ভব? 
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যতক্ষণ স্বপ্নে বিবিধ পদার্থের ভাণ হইয়। থাকেঃ ততক্ষণ বাহ বস্ত হইতে নিয়ন্ত্রণ 

ঘটে, সুতরাং ধিনি সেই স্বপ্নভাণেরও নিয়ন্ত্রণে প্রবৃত্ত, তিনিই মুনি নাষে 
অভিহিত হন । ১৭-২১ 

হে অঙ্গ! বাতলেখার তুল্য অকারণ স্বচ্ছন্দভাবে পরিস্ফুরণশীল সংবিতের 
নিয়মন কাহার নাম এবং উহা কিরূপ? আরও আকৃতি প্রভৃতি 

যে নংবিতের কারণরূপে কল্পিত হইয়! থাকে, প্রকৃতপক্ষে তাহা কারণ 

নহে; কেন না, সৃষ্টির প্রতি চিতির অন্থপ্রকার কোন কারণ বিদ্কমান 

নাই । তবে কি বলিৰ যে, নিয়তির অস্তিত্বই নাই ? না, তাহা বলা চলে না, 
যেহেতু প্রত্যেক বস্ত যে সময় পর্য্যন্ত জ্ঞানবণে স্কুরিত হয়, সে পর্য্যন্ত একরূপেই 
হইয়। থাকে, পৃথক্রূপে হয় না, উহার নামই হইল নিয়তি । কোন কোন সময় 
স্বপ্রকালে যে সতাত। এবং কোন সময় ব। মিথ্যা হইয়া! থাকে, ইহার কারণ 

নিয়তির অভাব এবং উহাকেই কাকতালীয় বল! হয় । ২২-২৫। স্বপ্নেও যেরূপ 

মণি-মস্ত্রৌষধির প্রভাবে সত্যত। অনুভূত হয়, জাগ্রৎসময়েও সেইরূপ দেখা 

যায়। অতএব নিয়তি অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে । স্বপ্ন ও জাগ্রৎ এই ছুই-ই 
চিতির সেই প্রকার বিকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। জাগ্রদবস্থার যে ভাবে 

অনুভূত হয়ঃ স্বপ্রলম়েও তত,ল্য বোধ হইয়া থাকে । নিদ্রাহীন আত্মার যাহা 

জাগ্রদবস্থারূপে প্রসিদ্ধ তাঙ্কাকে কি প্রকারে জাগ্রৎ নামে অভিহিত করা চলে 

এবং জগৎকেই স্বপ্র বলা চলে কি প্রকারে? স্বপ্ন নামে ষাহ। প্রসিদ্ধি লাভ 

করিয়াছে, তাহাকেই বা কি প্রকারে স্বপ্ন বল! সম্ভব ? স্বপ্ন ও জাগ্রৎ এই ছুই 
অবস্থাতেই একরূপ ব্রন্দের বোধই স্বরূপ ৷ জাগ্রত, স্বপ্ন প্রভৃতি কোন অবস্থাই 

আত্মার হয় ন।, সদ্রূপ চি'তি ভ্রান্ত মৃতিজ্ঞানের পর দৃশ্ঠ পদার্থ দর্শন করে। 

দীর্ঘকাল ধরিয়। নিরন্তর যে সমুদয় শীকরোশ্মিসমৃহ উঠিতেছে, গগনমার্শে 
বিচরণশীল একই জলদ ফেন্পুপ পৃথক্রূপে জ্ঞান হয়, দিগ ভ্রম জন্মিলে একই দিক্ 
অন্সপ্রকার বোধ হয়, তদ্রপ তাহারাও স্বতন্ত্ররূপে বোধ হইতেছে। ২৬-৩১ 

শিলাকোশের অন্তরোপমার সদৃশ অস্কুরিত হইলেও একই স্থষ্টি বিভিন্ন আকারে 

প্রস্কুরিত হইতেছে, ইহাতে জাগ্রৎস্বপ্রাদির কথা কি হইতে পারে ? জাগ্রত, স্বপন; 
সুযুপ্তি ও তুরীয়--এই চারিপ্রকার অবস্থাই আত্মার দেহ, উহা! সর্ধা বয়বসম্পন্ন 
হইলেও নিরবয়ব কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন স্থষ্টিরূপ দেহধারী হইয়াও এই আবত্ম। 
চিদ্রপহীন দৃশ্তাকারে গগনরূপ অবকাশ ব্যাপিয়৷ অবস্থিত আছেন এবং তিনি 
স্বয়ং চিন্মাব্র গগনস্বরূপ, আকাশ হইতে তিনি কোনরূপ স্বতন্ত্র নহেন । গগন, 

পবন, অগ্নিঃ বারি? পৃথী, স্বর্মীদি লোকসমৃহ এবং জলধরের সহিত বর্তমান এই 
পরিদশ্যমান .রক্গাগুস্থ্টির প্রথমে কারণ অনুভব করাধ মাত্র চিত্বরূপে অবস্থিত 
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ছিলঃ সে সময় উহার কোন নামই ছিল ন|। তাহার পর মনের সাক্ষীভুত 
জ্ঞানময় আত্মার সহিত সংযুক্ত হওষ়ায় মনের বিলোপ ঘটিলে বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপে 
অবস্থান করে, অতএব ইহা একটি পৃথক পদার্থ নহে । ৩২-৩৪। 

অষ্টচত্বারিংশদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত 

একোনপঞ্চাশদধিক-শততম সর্গ 

ব্যাধ বলিল? হেমুনে! আপনি জীবশরীরে প্রলয় প্রভৃতি বিবিধ প্রকার 

মহা মহা ঘটনার সহিত নির্র্বাণসংস্বৃতি অনুভব করিয়াছিলেন । সংসারী হুইয়! 

শ্রী ও আত্মীয়স্বজন প্রভৃতির সহিত পাঁস করার পর কোন্ কোন্ ঘটনা 
ঘটিয়াছিল, তাহা আমার নিকট বিরত করুন । ১ 

মুনি বলিলেন, হে সাধো ! তাহার পর জীবের হৃদরাজ্যাভ্যন্তরে যে 
অসাধারণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, তাহ! বলিতেছি, শ্রবণ কর । সেই প্রকারে 

সেখানকার আত্মচমত্কতি আমার বিস্মরণ হইলে গতু ও সংবৎসরাস্মক সময় 

উপস্থিত হইয়াছিল । আমি ভার্য্যান্তরাগসমাকুষ্ট হইয়া! আত্মমননহীন হইলে 
ংসারাশ্রমে ষোড়শ বখসর গত হইল । এই প্রকারে সংসারাশ্রমে দিনযাপন 

করিতেছি, এমন সময় এক দিন মহাজ্ঞানী মহামান্ঠ পঙ্িতাগ্রগণয উগ্রতপা নামক 

এক খধি অতিথিরূপে আমার গৃহে আগমন করিলেন। মেই খধি আমার 

অতিথিসত্কাঁরে পরিতৃপ্ত হইয়া ভোজন ও শযনের দ্বার। বিগতক্লম হইলে আমি 

তাহাকে জনসমূহের স্থুখ-ছঃখের ক্রম জিজ্ঞাস! করিলাম | ২-৬। বলিলামঃ হে 
ভগবন্! আপনি দ্মশেবজ্ঞানসম্পন্ন এবং জাগতিক ব্যাপারে জ্ঞানবান্। 

এই নিমিন আপনি ক্রোধহীন এবং স্ুখাসক্তও নহেন। ফলকামনাকারীর 

গৃহে শরৎকালে যেরূপ ফলাগম হয়, তদ্দপ বন্ধ ব্যক্তিগণের শুভাশ্তভ কর্্মবশেই 
সখ এবং ছঃখ আগমন করে। এখন প্রশ্ম এই যে, এই প্রঞ্জাসাধারণ সকলে 

একত্র হইয়। কি প্রকারে অশুভ কর্ম সম্পাদন করিষা! থাকে যে, এককালে 

ইহাদের সকলেরই উপর ছৃতিক্ষ প্রভৃতি আধি আসিয়া! থাকে ? সকল লোকের 

উপরই দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি উৎপাত একসঙ্গে হইতে দেখা যায়ঃ উহার 

সকলেই কি তুল্য ছুষ্ষন্মপরায়ণ ? ৭-১০ 
সেই নবাগত মুনি এই কথা শুনিয়। একবার আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেগ 

করিলেন এবং অন্যমনস্কের মত অল্প হান্ত করিয়৷ স্ধাবর্ষণের কটা মনোরম 

গভীর অর্থসংঘুক্ত রাক্য বলিতে লাগিলেন,_ওহে সাধে! চিদ্বিবেকসম্গর 



নির্বাণ প্রকরণ রর 

অস্তঃকরণে এই দৃশ্যের যে হেতুঃ তাহা। সৎ বা অসৎ বলিয়া! উত্তমরূপে অবগত আছ 

কিরূপেঃ তাহাই আমাকে বল। সম্পূর্ণ আত্মাকে স্মরণ কর। তুমি কে, কোন্ 
স্থানে অবস্থিত আছ? আমি কোন্ স্থানে আছি ? এই দৃশ্ত কি এবং ইহার মধ্যে 
সারই বা কি আছে? এই সমুদয় বিষয় একবার চিন্তা করিয়া দেখ । এই 
সকল যে মাত্র স্বপ্নে গ্রতিভাসিত হইতেছে? তাহা তুমি কেন অবগত হইতেছ না? 
কারণ, আমি তোমার নিকট এক স্বপ্ন-মনুষ্য এবং তুমিও স্বপ্রদৃষ্ট নরসদৃশ 

এই জগৎ নিরবয়বঃ অনির্বচনীয়, অনাদি এবং কল্পরহিত চিতিরূপ কাচের চাক- 

চিক্যবৎ বিছ্ভমান | ১১-১৫ | সর্বব্যাপী চিতির স্বরূপ এই যে, ইহা যখন যেরূপ 

কল্পন। করিয়া থাকে তখন সেইরূপেই পর্যবসিত হয়। যেহেতু কল্পনাকারী 
ব্যক্তির নিকট সমুদয় পদার্থ ই হেতুমুলক+ অকারণবাদীর নিকট সুমুদয়ই 
অকারণ। আমরা যে প্রাণীর হৃদয়ে বাস করিঃ তিনি আমাদের এবং নিখিল 

প্রজার এক বিরাট আত্ম।। আবার সেই বিরাট আমাদের চিতির কল্পন1 দ্বারাই 

কল্পিত হয়। ইনি যেরূপ আমাদের বিরাট আত্ম; তদ্রপ অপর প্রজাদিগের 

সুখঃ দুঃখঃ সম্পদ বিপদ, প্রভৃতিরও প্রথম হেতৃভৃত তিনি । অন্য এক বিরাট 
আত্মা ভবিষ্যতে হইতেও পারে । সেই বিরাট আত্মার ধাতুর বিকৃতি কিংবা 
তাহার দেহাবয়বের বিষমরূপ স্পন্দনাদি হেতু তাহার অন্তর্গত জনগণের একই 

সময়ে বিশুঙ্খল। উপস্থিত অবগ্তই হইবে । এই নিমিত্ুই যৌগপদ্ভভাবে প্রজা- 
সাধারণের উপর দুভিক্ষ-অনাবৃষ্টি এবং প্রলয় কিংবা শান্তি আসিয়৷ উপস্থিত 

হইয়া] থাকে । ১৬-২১ 

হে সাধো ! কিংবা! এরপও হইতে পারে যে, ষেমন একই সময়ে কতকগুলি 

বৃক্ষের উপর বজ্র পতিত হয়ঃ সেইরূপ কাকতালীয়বৎ সেই সকল প্রজাবর্গের 

হু্কতি যুগপৎ ফলদায়ক হওয়ায় তাহাদের উপর যুগপৎ দুভিক্ষাদি আসির়া! 

পড়ে। যে সকল ব্যক্তি কন্মের কল্পনা করিয়া থাকে, তাহাদের মতে সংবিৎ 

স্বী়ী কর্মের ফলভাগিনী হয়) যে সংবিৎ কর্মকল্পনা হইতে নিম; 
তাহাকে কর্মফলভাগিনী হইতে হয় না, যেই যেই প্রকার কল্পন। অল্প 
বা অধিক পরিমাণে সহেতুক ব। অহেতুক যে যে বিষয়ে উদয় হয়ঃ সেই 
সেই বিষে মেইরূপে অবস্থিত হয় | এই স্বপ্রনগরে কারণ বা সহকারী কারণ 

প্রভৃতি কিছুই নাই। সুতরাং সেই পরমব্রক্ম অনাদি, অজর, চৈতন্স্বরূপ 
এবং মঙ্গলময়, এই স্বপ্রময় ভ্রান্তি সদসদ।ত্মক বলিয়া কখন অকারণ, কখন বা 
সকারণরূপে প্রভাসিত হইয়া থাকে । স্থতরাং উহ]! শুন্ট। সর্ববিধ ্বপ্নজ্ঞান 
কাকতালীম্ববৎ গ্রকট হয় । উহাদের সহিত তুল/নূপে প্রতীয়মান হয় বলিয়। 

এই জাতিও উহ] হইতে পুথক্ নয়। ঘাঁহ। কাঁরণযুক্ত বলিষ। গ্রাসিদ্ধ লাভ 
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করিয়াছে, তাহাই সকাঁরণরূপে কথিত হয় এবং ষাহার কারণ নাই বলিম। 
থ্যাতঃ তাহাই অকারণ নামে প্রসিদ্ধ ॥ ২২-২৮ 

স্বপ্ীপময়ে ষাহ! কা্যকারণের ক্রম বশতঃ উদ্দিত হইয়া থাকেঃ সে সকলই 

চিতির তথাবিধ ভাণমাত্র এবং জাগ্রৎ নামে খ্যাত মহৎ। এই জন্য ব্রক্মজ্ঞ- 

গণ এ সকলকে শান্তস্বভাব পরব্রহ্মরূপেই নির্দেশ করিয়া থাকেন। তোমার 

আশঙ্কা হইয়াছে যে, যদি সত্যস্বরূপ পরব্রহ্গ নিখিল বস্তর কারণ হনঃ তবে 

সকল বস্তই সত্য হয় না কেন এবং সমগ্র বস্তই ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে কিঃজন্য ? 

ইহার উত্তর এই যেঃ তুমি কোন কোন বস্কে সত্যকারণরূপে সিদ্ধান্ত 
করিষাছ। সত্যকাঁরণ পদার্থসমূহ কিরূপ স্বভাবযুক্ত এবং আকাশনামক পদার্থের 
হেতুই*বা কি? পৃথিবী ইত্যাদি পিণ্ডের ঘনত্ব প্রভৃতি সবষ্টির হেতু কি? অবিগ্যার 
হেতু কিঃ এবং স্বয়স্ত ব্রন্মেরই বা কারণ কি? স্থ্টির প্রথমে পবনঃ তেজঃ এবং 

জল যখন মাত্র জ্ঞানস্বরূপে অবস্থিত ছিল, তখন এঁ সকলের কারণ কি মাত্র শুন্য, 
নাঃ অন্ত কোন বস্তু? পঞ্চভূতের পিগুরূপ গ্রহণ এবং অবয়বলাভে হেতু কি? 

নিখিল স্থষ্ট বন্ত প্রথম তঃ.এইপ্রকারেই উদ্ভূত হয়। গগনস্থিত রাশিচক্রবৎ জগতে 
নিখিল বস্তু চিরান্ুভব জন্য ভ্রান্তি দেখিয়া] এইরূপেই প্রবৃত্ত ও আবর্তিত হইতে 

থাকে । ব্রহ্ম এইপ্রকারেই সষ্িন্বরূপে প্রবৃত্ত হইয়। পরে নিজরূপেই পুর্ণী প্রভৃতি 
্ঞা দিয়াছেন। সৃষ্ট বস্তসমূহ পবনম্পন্দবৎ প্রথমে চিদাকাশে প্রভাসিত হয়, 

তাহার পর আপনারাই নিজ নিজ অবয়বের কল্পনা করিয়া থাকে ' ২৯-৩৬ 

প্রথমে যে সকল পদার্থ ষে প্রকারে কল্সিত হয়ঃ নিষতি সেইরূপ দেহই ধরিষা 
থাকে । কারণ, উহা সেই সেইরূপে কল্পিত চিতিরই স্ব-শরীর । চিতি প্রথমে 

যে যে প্রকার জ্ঞানাত্মকরূপের স্বভাববশে আত্মস্বরূপ উদ্বোধিত করিয়াছে, আজও 

সেই সমুদয় সেইপ্রকারেই 'চিতিতে বিরাজিত। আবার সেই চিতিই অন্ত 
প্রকার উত্তম মহাধত্ব দ্বার' তাহাদিগকে অন্যরূপে পরিবপ্তিত করিতেও সমর্থ । 

যে সকল বিষয়ে কারণ কল্পিত হুইয়া থাকে, সেই সকল বিষয়ে কারণের প্রাধান্তও 

দেখা যায়। জ্ঞানী ব্যক্তি যাহাতে কারণকল্পনা করেন ন1, উহ্াই অকারণ 
বলিয়। প্রসিদ্ধ। এই অজ্ঞ জগত প্রথমে ঝটিকাবর্তের ন্যাঞধ অজ্ঞাত ছিল এবং 

প্রথমে ইহ! যেভাবে অসৎরূপে অজ্ঞাত ছিলঃ আজও সেইভাবে বিছ্যমান 
আছে। কোন কোন প্রাণী একত্র মিলিতভাবে শুভাশুভ কম্পন করিয়া থাকে, 

তাহার। একসঙ্গেই কর্্মান্যায়ী ফল পায়। আবার শৈলশূঙ্গস্থিত শিলা যেরূপ 
অকারণে বজ্াঘাতপ্রপীড়িত হয সেইপ্রকাঁর অন্ঠান্ত সহস্র সহস্র প্রাণী কোন- 

রূপ অসৎকম্মানুষ্ঠান না করিয়াও অকারণ দুঃখ পাইয়! থাকে | ৩৭-৪২ 
একোনপধশশদধিক*শততম দর্গ সমাপ্ত । 



পঞ্চাশদধিক- শততম সর্গ 

মুনি বপিলেনঃ মেই সময় আমি সেই সমাগত খষির সেইরূপ যুক্তিতে এই- 
রূপ প্রবোধিত হইগ্নাছিলাম যেঃ আমার তত্বজ্ঞানলাভ হইল। ইহার পর আর 
আমি তাহাকে ত্যাগ করিতে পারি নাই; তিনি আমার প্রার্থনীয় বস্তু । পুর্বে 

যেআমি মুতবৎ ছিলামঃ সেই আমার গৃহে তিনি বাস করিয়াছিলেন, ষে 

মুনি চন্দ্র দতুল) শুভবাক্য ব্যন্ত করিষাছিলেন, এই দেখ, সেই খধিবর 
তোমার পার্থে অবস্থান করিতেছেন। জগতের পুক্বাপর সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ; 
যঞ্জাদি পুণযকর্শাজনিত স্ুকতির মৃত্তিমান্ বিগ্রহ, আমার মোহধবংসকারী এই 
ধষিই অযাচিতরূপে আমাকে এই সকল উপদেশ দিয়াছিলেন | ১-৪ 

অগ্নি বলিলেন, সেই খধষির এবদ্িৎ বাক্য শ্রবণ করত সেই সময় স্বগ্র-্থ্গের 
উপদেশক তাপনকে কি সত্য সত্যই আমি নয্ননগোচর করিলাম, এই ভাবিয়া 
ব্যাধ বিশ্মিত হইল । ৫ 

বযাধ বলিল? হে মুনে! ভবসস্তাপনাশকারী আপনি আজ যাহা আমাকে 

উপদেশ করিলেন। তাহ। আমার অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বলিয়া বোধ হইতেছে। 

হে খাষিশ্রেষ্ঠ! বালক যেরূপ ভূতযোনি দেখিয়া থাকেঃ সেইরূপ সেই মহান্ 
্বপ্রপুরুষ কি প্রকারে জাগ্রব্দণায় প্রত্যক্ষীভূত হইলেন, এই বিচিত্র ইতিহাস 
আমাকে যথাষথ বলুন । কি নিমিত্ত স্বপ্পে এই পুরুব দৃষ্ট হইল এবং এ দর্শন 
কাহারই ব! ঘটিন, ইহ! আমার অত্যন্ত আশ্চর্য; বলিয়া মনে হইতেছে । ৬-৯ 

মুনি বলিলেন, হে মহাভাগ ! তদনন্তর আমার কি আশ্তর্য্য ব্যাপার ঘটিয়া- 
ছিল, তাহ। আমি সংক্ষেপে বিকৃত করিতেছিঃ তুমি শ্রবণ কর; বিশেষ ব্যস্ত 
হইও না। তৎকালে এই মুনিই আমার প্রবোধের জন্য সেই সকল ঘটন। বলিয়া- 

ছিলেন এবং এই সিদ্ধ ব্যক্তির সেই সকল উপদেশবাক্যে আমিও অতিসত্বর 
প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। মাঘমাসের অবসান হইলে স্বচ্ছ গগন যেরূপ 
স্বীয় স্বচ্ছতা পুনঃ প্রাপ্ত হয়, ইহার সেই বাক্যে আমিও নিজ পুর্বনির্শাল স্বভাব 
স্মতিপথে ফিরিয্না পাইয়াছিলাম। অহো! সে সময় আমার পূর্ববসংস্কার 
ফিরিয়া পাওয়ায় পূর্বে আমি যেরূপ মুনি ছিলাম, সেই মুনিই হইলাম এবং 
আমার অন্তঃকরণ স্কীত বিন্ময়ুরসে আপ্লুত হইল। পথিশ্রান্ত মুঢ় পান্থ যেরূপ 

মুগতৃষঞ্চিকার ফল কামনা করত ধাবিত হয়ঃ আমিও তন্রপ ভোগবাসনাবশে 

এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। ১০-১৪। হায় বেতাল দ্বার! শিশু যেরূপ 
প্রতারিত হইয়া থাকে; আমি প্রাজ্ঞ হইয়াও ভ্রমরূপ দৃশ্ঠ' জগতের জ্ঞান কর্তৃক 



৫৯৭ বাশিষ্টমহা রামায়ণ 

প্রবঞ্চিত হইয়াছি। কি বিচিত্র ব্যাপার! প্রকৃতই অর্থহীন এই পরিদৃশ্তমান 
মিথ্যাজ্ঞজানবশে আমি কি দুঃখজনক অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। কিংবা 

“সোহহুম্ঠ এইরূপ যে জ্ঞান জন্মাইতেছেঃ ইহাও তো ভ্রমমাত্র, সৎ নহে । 
তথাপি অপদ্রূপে যে বিড়শ্ষিত হইতেছে, ইহাও কম বিশ্ময়ের বিষয় নহে । 

“আমি” বলিয়া কোন বস্তই নাই, আমার এই ভ্রমও নাই, এই দৃশ্ঠমান জগৎ 
নাই, এবং এতদ্বিষয়ক কোনরূপ ভ্রান্তিও বিদ্ধমান নাই | কিন্ত বিচিত্র এই 
যে, এই সমুদয় প্রকৃতপক্ষে মিথ্য। হইয়াও সত্যের ন্যায়ই অবস্থান করিতৈছে। 

আমি এখন কি করি? আমার হৃদয়ে যে বন্ধভেদকারী অঙ্করোদগম হইতেছে, 
উহা ছেদনযোগাঃ সুতরাং উহাকেও ত্যাগ করি । এ কথা এক্ষণে থাক, এই 

অবিগ্া ব্যর্থরূপা, এই ভ্রমময়ী অবিগ্ায় আমার কোন আবশ্তক নাই । যেহেতু 

আমি ন্রমময়ী অবিদ্ভাকে পরিহার করিয়াছি, এই যে মুনি এখানে আগমন 
করত উপদেশ প্রদান করিতেছেন, এইরূপ যে জ্ঞান, ইহাও ভ্রাস্তির বিলাস 

ব্যতীত অন্য কিছুই নহে! ুর্য্যালোকে যেরূপ অত্রপুরুষ দেখা যায়, তত্রপ ব্রহ্মই 
উপদেষ্টা খধি এবং শিব্তৃত মংস্বরূপে আভাত ইইতেছেন মাত্র । স্থৃতরাং 

যাহার দ্বারা আমি জ্ঞান প্রাপ্ত হইয্বাছিঃ সেই মহবির সকাশে আমার বক্তবা 

নিবেদন করি, এইরূপ চিন্ত। করত আমি “সই পধিকে এই সকল কথা৷ ব্যক্ত 
করিলাম ৷ ১৫-২২ 

হে মুনিনায়ক ! আমি সেই স্বীয় দেহে গমন করি এবং যাহা দর্শনে প্রবৃত্ত 

হইয়াছি, সেই দেহ দর্শন করিতেও যাত্র। করি। আমার এই কণ। শুনিয়া 

থধিবর হান্তের সহিত বলিলেন, তোমার সেই ছুই শরীর এখন কোথায় ? 

তাহার! বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে । হে বৃত্জ্ঞ! তুমি স্বয়ং যাইয়া নিজ চক্ষ 
দ্বারা তাহ। দেখ । যে সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহা দেখ এবং সেই সকল 

দেখিয়া অবশেষে স্বয়ংই সমুদয় অবগত হইতে পারিবে ৷ ২৩-২৫ 

তাহার এই সকল কথা৷ শ্রবণ করিয়! আমি আমার পুর্ব-শরীরের কথা চিন্তা 
করত সেই সময় যে পার্থিব দেহকে নিজ হইতে অপূথক্ বলিষা জ্ঞান ছিল, সেই 

সংবিৎ ত্যাগ করিয়া নিজ জীবকে প্রাণ দ্বার। বাতস্কন্ধে সংযুক্ত করিলাম এবং “হে 

মুনে! যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমি প্রত্যাবর্তন করিঃ ততক্ষণ আপনি এই স্থানেই 

অবস্থান করিবেন” বলিয়! সেই বায়ুমধ্যে প্রবেশ করিলাম ৷ ২৬-২৭ 

তাহার পর বায়ুরূপ রথে আরোহণ করিয়। পুষ্পগন্ধবৎ অতিজ্রুতগতিতে 
মুহ্র্তমধ্যে অসীম আকাশে বিচরণ করিতে লাগিলাম। বহুকাল এইপ্রকারে 

ভ্রমণ করিয়াও ষখন যাহার উদরমধ্যে আমি প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম, তাহার 

গলদেশের ছিদ্র বা নির্গমনের অন্ত কোন দ্বার দুষ্ট হইল না, তখন 
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তাহার বাতাশন্নাভ্যন্তরে অবস্থিত হুইন্না অত্যন্ত ছুঃখ পাইপাম এবং পুনরাস় 
স্বীয় বন্ধনস্তস্তসদৃশ এই জগজ্জালে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন 
আমি আমার সেই স্বীয় ভবনসন্ুখে সেই খধিশেষ্ঠের দর্শন পাইলাম এবং 
তাহাকে এই সমুদ্র কথা জিজ্ঞাসা করিলাঁম। ২৮-৩১ 

হে ভূতভবিষ্যদ্জ্ঞানিগণবর ! আপনি সব্বোভম জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা সকলই 
দেখিতেছেন, সুতরাং আপনি আমার এই অজ্ঞান বিদুরিত করুন। আমি 
যাহার দেহে প্রবেশ করিয়াছিলাম) তাহার এবং আমার নিজের দেহ এখন 

কোথায় চলিবা গিয়াছে এবং কি নিমিত্ই বা আমি সেই উভয় দেহ লাভ 

করিতে সমর্থ হইতেছি না? আমি আত্মা হইতে আরস্ত করিয়া স্থাবর 
অবধি এই সুবিশাল সংসার-মগ্ডল দীর্ঘদিন ধরিয়া পরিভ্রমণ করিলাম, তবুও 
কি জন্য বহিদ্রর পাইলাম ন|।? আমি তাহাকে এই পকল কথা জিজ্ঞাসা 
করিলে, সেই মুনি আমাকে বলিলেন, হে কমললোচন ! এ রহস্ত তুমি 
আপন] হইতে কি প্রকারে অধিগত করিবে? যোগ দ্বারা অনন্যচিত্তে যদি 
স্বয়ং এই সমুদয় ব্যাপার ধ্যান করিতে পার, তাহা হইলে হস্তগত পদ্মুবৎ সমুদয় 
ব্যাপারই অবগত হইতে পারিবে । তত্রাপি তোমার ষদি আমার নিকট হইতে 
এই সকল বিষয় শুনিতে বাসন! হইয়া থাকে, তবে আমি সে সমুদয় যথাষথরূপে 
বলিতেছি। শ্রবণ কর । ৩২-৩৭ | 

তুমি” নামক একটি পৃথক্ (ব্যষ্টি) জীব নাই ; কিন্তু তপশ্চরণরূপ পদ্মের 

সুর্যম্বরূপ ( সর্ধবিধ সুকৃতের ফলদাতা ) কল্যাণকর পল্মাকর ( নিখিল স্বখাধার ) 

জ্ঞানময় কমলম্বরূপ হরির নাঁভি (কণিকাঁরভূত ) তুমিই প্রকৃত; এক কথায় 
তুমিরূপ জীব সমষ্টিভূত হিরণ্যগর্ভম্বরূপ | ইহা সত্য যে, কথন কখন তুমি ব্যপি- 
ভাবরূপ স্বপ্ধ দেখিবার কামনাবশে মনোরাঁজ্যরূপ আলোচনে অবস্থান করিয়া! 

সেই অবস্থায় পরিপুষ্ট ব্যষ্টিভাৰ সংবিৎ অন্ঠদেহমধ্যে স্বপ্নাদি কৌতুক কি ভাবে 

হইয়া থাকে, তাহা দর্শন জন্ত অপরের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলে। তুমি যে 
হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেঃ তথায়ই বিস্তৃত ত্রিলৌোকঃ আকাশ এবং পৃথিবীর 

বিরাট অন্তরাল দেখিয়াছিলে। এইগ্রকারে তুমি পরকীয় দেহাত্তর্থত স্বপ্ন- 
দর্শনে বহুকালব্যাপী ব্যগ্র হইলে যথায় তোমার শরীর, যে শরীরের মধ্যে তুমি 
প্রবিষ্ট হইফাঁছিলেঃ সেই জীবের শরীর এবং তোমার আশ্রম বিগ্যমান ছিল। 
সেই মহারণ্যে মেঘাচ্ছন্ন আকাশতুল্য ধূমন্তোমে ধূমবর্ণ হইয়া অগ্নিসংযোগ হইয়া 

ছিল, যাহা। কুর্য্য এবং চন্ত্রমগুলের ন্যায় চক্রাকারে থুরিতে ঘুরিতে তীত্রবেগে 

স্ষুলিঙ উদগত করিয়ীছিল। নীলবর্ণ আকাশ দিকৃসমূহের আচ্ছাদক দগ্ধগগন।- 
বস্থিত ভন্মপরিপুর্ণ ধূমস্তোমরূপ কৃষ্ণবর্ণের কম্ছলে আকাশতল সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল । 

৬ 
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দূরীরূপ গৃহ-বহির্গত সিংহের তর্জন-গর্জন এবং 'প্রচ্ড চটচটারবে দিকৃসকলের 

মধ্যভাগ ষেন ভয়ে জড়তাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। অগ্িময় বৃক্মরূপতাপ্রাপ্ত তমাল এবং 

তালশ্রেণীর উৎপাতাপগ্সি এবং মেঘপতনবৎ ভয়ানক কড়কড়নাদে সেই বহ্ুযুৎপাত 

অতীব গহন হইয়াছিল। দুরাবস্থিত জনগণ এ অগ্নিকে স্থিরচপলার মত 
দেখিয়াছিল এবং আকাশতলকে দ্রবতা প্রাপ্ত প্রতপ্ত ত্বর্ণরচিত গৃহতলের গ্ঠায় 

দেখাইতেছিল । ৩৮-৪৬ 

ওঁ অগ্নিশ্ফুলিসমূহে গগনস্থিত নক্ষত্রনিচয়কে দ্বিগুণিত করিয়া! তুলিয়াছিল 
এবং হৃদয়স্থিত জ্বালারূপ বাল-ন্ত্রীর কটাক্ষ দ্বারা দর্শকগণের আনন্দ বদ্ধ 

করিয়াছিল। জালার ধমধমা-ধবনিতে আকাশোদর পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং 
বনেচরসমূহ নিদ্রাতঙ্গে দরীগৃহ হইতে বহির্থত হইয়া চারিদিকে বিচরণ 
করিতেছিল। সিংহ, ব্যাপ্ব, হরিণ) ব্যাধ এবং পক্ষিগণ অর্দদগ্ধদেহে দৌড়াইতে- 

ছিল। সরোবর, নদী এবং আ্োতোজল উষ্ণ হইয়। ভয়ানক বনেচরগণকে 

পরিপক্ক করিয্বা তুলিয়াছিল। প্রচণ্ড জ্বাল! দ্বারা বালচমরীদিগের লাস্ুল চুর- 

চুর-রবে জ্বলিতেছিল এবং দহামান বন্ঠ প্রাণিগণের মেদোগন্ধে মেবসমূহ পরিপূর্ণ 

ইইয়াছিল। সর্পবৎ কুটিলগতিসম্পন্ন কল্পানলতুল্য উত্থানকারী সেই অরণ্যাগ্নি 
দ্বারা তোমার আশ্রম ভশ্মীভূত হইয়াছিল । ৪৭-৫১ 

ব্যাধ বলিল? হে মুনে ! তথায় তব্ধপ বহ্ছিদাহের প্রকৃত কারণ কি? এবং কি 
নিমিত্ৃই বা সেই বন এবং সেই বনস্থিত বটুসমূহ এককালে ধ্বংস হইয়া গেল? ৫২ 

মুনি বলিলেন, যেমন সক্কল্নকারী ব্যক্তির মনের স্পননঃ সম্বল্প প্রভৃতির 

্ষয়োদয়ের কারণ। তদ্রপ সক্কল্পকারী বিধাতার চিরমনঃম্পন্দনই ত্রিজগৎ এবং 

এ মনের স্পন্দনই ভ্রিলোকের ক্ষযোদঘ়ের হেতু । হৃদয়ে ভয় প্রভৃতি জনিত 
ক্ষোভ বা অক্ষোভের যেরূপ ম্পন্দই কারণ, তদ্রুপ সেই ত্রলোকে)র বনাস্তে 
ক্ষোভ বা অক্ষোভের প্রতি অচিরজাত স্পনই কারণ; এই ব্রঙ্গা্ড বিধাতার 

সঙ্কল্পনগর এবং তাহার মনংস্পনদনই প্রজাগণের ক্ষয়োদযঃ ক্ষোভঃ বর্ষা ও 
অবর্ধাদির হেতু । যে ত্রক্মাদিরূপ মনঃসমষ্টি এই জগতের কারণ, সেই ব্রহ্গাদিরূপ 

মনঃসমষ্টিও অপর চিদ্রপ আকাশে কল্পিত, শান্তস্বরূপ অদ্বিতীয় গগনে চিতিরূপ 

আকাশে অবিশ্রাস্তগতি। পঙ্িতগণ চিতিরূপ গগনে চিতিবূপ গগনের শোভাই 
দেখিয়া থাকেন। মূর্থ ব্যক্তিরা যে ভাবে দেখে, তাহাকেই সত্যম্বরূপে উপলবি 
করে, প্রকৃতপক্ষে কিন্ত এ জগৎ সৎ নহে । ৫৩-৫৫ 

পর্চাশদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত । 



একপর্াশদধিক-শততম নর্গ 

অপর মুনি বলিলেন; সেই অগ্নি দ্বার! নগর, গৃহ ও বৃক্ষমূহ শু্কতৃণবৎ মুহূর্তমধ্যে 

দগ্ধ হইয়া গেল। যে সময় অত্যুত্তাপে তোমার আশ্রমের স্ুবৃহৎ শিলীসমূহও 
ফাটিয়। গেল) সে সময় তোমাদের ছুই জনের প্রস্ুপ্ত দেহও ভক্ম হইল। সেই 
অনল সমগ্র অরণ্যকে ভম্মপাৎ করিয়া ক্রমশঃ আপনিই উপশম গ্রাপ্ত হইল। 
অগ্রিনির্বাণের সঙ্গে সঙ্গে তম্মমকলও শীতল হইয়া গেল। তাহার পর পবন 

কুম্থমসমূহের মত এ ভম্মরাশিকে বিন্দু বিন্দুরূপে চারিদিকে ছড়াইয়৷ দিল। 
মেই জন্য সেই আশ্রম ও সেই দুইটি দেহ কোথায় ছিল, 'এবং বহ্জনা শ্রয় সেই 
নগরই ব| কোথায় অবস্থিত ছি) তাহ। কিছুই বুঝ। যাইতেছে ন1। স্বপদৃষ্ট 
নগরী জাগ্রন্দশায় যেরূশ অন্তথিত হয়, এ কলের অবস্থাও এখন ঠিক তর্রপ। 

তোমাদের দেহঘর যেরূপ অভাবগ্রাপ্ত হইয়াছে এখন ভ্রমপ্রযুক্ত তুমি প্রন 
হইলে তোমার তদ্বিষষক সংবিং-মাত্র বর্ধমান আছে। অতএব এখন তাহার 
চলাচল কিরূপে সম্ভব? এখন সে বিরাট আত্মারূপে অবাস্থৃত আছে। সেই 
ওজের সহিত বর্তমান নিদ্রিত পুরুষের দাহ হেতু তাহার ওজঃসংযুক্ত শরীরও 
দগ্ধ হইয়া গিয়াছে । হে মুনে ! এই জন্যই তুমি তোমার শরীর অবলোকন করিতে 
পার নাই। তুমি এখন অসীম স্বপ্নময় সংসারে জা গ্রদবস্থায় অবস্থিত আছ । ১-৮ 

হেস্বত্রত! স্বপ্নই এখন জাগ্রদভাব প্রাপ্ত ইইগাছে। আমর! প্রত্যেকেই 
তোমার নিকট স্বপ্রময় পুরুন্বরূপ । আমরাও যেরূপ তোমার স্বপ্নপুরুষ) 

তুমিও আমাদের ত্র স্বপ্নপুরুষ | এই চিদাকাশরূপ আত্মা সর্বাবস্থায় 

স্ব্বরূপে অবস্থিতি করিয়া! থাকেন । তুমি যদদিচ একট স্বপ্পুরুষ। তথাপি সেই 
অবধি জাগ্রংপুরুষ হই! গৃহস্থধর্্নে ব্যাপুত আছ। যে সকল ব্যাপার 
সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা! তোমার নিকট যথাষথরূপে বলিলাম, ইহা আমার 
নিজের অনুভূত ; তুমিও ধ্যানযোগে এই সকল দেখিতে পাইবে । গগনে 
যেরূপ স্বর্ণময় আতপ দেখ| যারর। তত্্রপ স্বীয় আবির্ভাবকারিণী শক্তি-প্রাছুর্ভাৰে 

চঞ্চল, সেই আদি-মধ্য-হীন। অপীম ও সংবিদ্ঘন সেই চিন্তন আত্ম। আপনাতেই 
বিবিধরূপে প্রকটিত সষ্িস্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। ৯-১৩ 

একপঞ্চাশদধিক-শততম সর্দ সমাপ্ত । 



দ্বিপর্চাশদধিক-শততম সর্গ 
মুনি বলিলেন, আমাকে এ সকল কথা ব)ক্ত করিয়। সেই মুনি স্বীয় শয্যায় 

নীরৰে রাত্রিধাপন করিতে লাগিলেন। এত সকল কথা শুনিয়া আমিও 

বিশ্বয়ানিত হইলাম | এইপ্রকারে বহুক্ষণ কাটিয়। যাইবার পর আমি তাহাকে 

বলিলাম হে সন্ভুনে! এই সকল স্বপ্ন আমার সৎ বলিয়] বোধ হইতেছে । ১-২ 
অন্ঠ মুনি বললেন, যদ্দি জাগ্রং পদার্থের সংরূপ হইবার সম্ভাবনা থাকিত। 

তবে স্বপ্রকেও সদ্রূপে স্থির করত বিশ্ধান্বিত হওয়! যুক্তিসঙ্গত হইত। 
কিন্ত জাগ্রতের সন্ত যখন সন্দেহযুক্ত, তখন স্বপ্ন যে অপত্যঃ তাহা কি 

বলিয়। দিতে হইবে ? যেরূপ স্বপ্ন, তদ্রণ প্রথমে 'এই স্থষ্টিও পৃথিবী প্রভৃতি-রহিত 

হুইয়াও পৃথিবী প্রভৃতির সহিতই প্রভাসিত হইয়াছিল । হে ব্যাধপুরে! খষিবর ! 

এইপ্রকার দৃশ্টমান আমার আজিকার স্বপ্ন অপেক্ষাও জাগ্রংস্থত্িরূপ স্বপ্ন যে 
চৈতন্তাত্মকঃ তাহা তুমি শ্রবণ কর। ০-৫ 

এখন জাগ্রদদশাবর যে পদ ও তাহার অভিধেয় দেখিতেছ, রাত্রিতে প্রম্প্ত 

হইলে তোমার সেই পদ ও তাহার অর্থ ই স্বপ্নে অনুভব কর। এই স্ষ্টিরূপ স্বপ্ন 

স্্ির আদিতে চিদাকাশে অনুভূত হইয়াই বিদ্যমান থাকে। এইপ্রকারে 
জগত্প্রপঞ্চের ষখন অসত্যন্ব প্রতিপন্ন হইল; তখন স্বপ্নকে সদ্রূপে সন্দেহ 
করিবার কারণ কি? তুমি যখন তোমার গৃহ প্রভৃতিকে সদ্রূপে সুস্পষ্ট 

অনুভব করিতেছ, তখন স্বপ্ের ন্যায় চিন্ত। করিতে উদ্,স্ত হইলে কেন? (কোন 
্বপ্নদর্শনকারীই নিজ স্বপ্নকে ততকালে মিথ্যা বলিয়া মনে করে ন|।।) ৬-৭। 

হে মুনে ! যখন স্বপ্র-জগৎকে ইহ। এত বৃহৎ ইত্যাদিরূপে স্পষ্টই অনুভব করিয। 
থাক, তখন সন্দেহের উদ্ভব হয় কি নিমিত্ত? সেই মুনি এইপ্রকার বলিতেছিলেন, 

আমি মধ্যস্থলে তাহার বাক্যে বাধা দিয়! প্রশ্ন করিলামঃ আপনি যে ব্যাধগুরুরূপে 

নির্দেশ করিলেন, সে গুরুতা৷ কি প্রকার, তাহা বলুন । ৮-৯ 

অন্ত মুনি বলিলেন, সে মহাপ্রাজ্ঞ! এখন আর একটি গল্প সংক্ষেপে বলি 
শুন। সংক্ষেপে বলিব এই জন্ট যে, আমার বিস্তারের আর সীম! নাই । আমি 

দীর্ঘতপা, আর তুমিও ধর্শাজ্ঞ) যে অবধি তুমি ব্যাধপুরু না হইবে; সে অবধি আমি 

এইখানে বাস করিতেছি। তুমিও আমার নত্যকথা শুনিয়া এই গৃছেই 

প্রীতি লাভ করিবে । আমি যতক্ষণ এই গৃহে বাঁস করিব, ততক্ষণ তুমিও আমার 
সেবা! হইতে বিরত হইও ন|। সুতরাং আমি তোমাদিগের সহিত এইখানে 

নিশ্চয় অবস্থান করিব । ১০-১২ 

হেসাধো! ইহার পর এইখানে আমি কয় বর্ষ বাস করিবার পর ভীষণ 



নিব্দাণ-গ্রকরণ ৫৯৫ 

দুতিক্ষে তোমার সকল বন্ধুর মৃত্যু হইবে । সেই সময়েই বৃদ্ধোনান্ত সীমাস্তসামন্ত- 
গণের পরম্পর যুদ্ধের জন্য হতাধশিষ্ট গ্রামবাসী সমগ্র প্রাণিগণ স্ব স্ব গ্হ হইতে 
পলাইয়। যাইবে। সেই সময় আমরা ছুই জনে কিছুমাত্র দুঃখ অনুভব ন1 করিয়াও 
দীর্থকালব্যাপী পরম্পর পরস্পরকে আশ্বাস দেওয়ার ফলে তত্জ্ঞানের উদঘব 
হওয়ায় শাস্তভাবেঃ সমভাবে সর্ববিষয়ে আসক্তিহীন এবং তুল্য আচারযুক্ত হইয়া 
গগনমণ্ডণে ু্য্য ও চন্দ্র যেরূপ অবস্থিতি করেন, সেইপ্রকাঁর একই স্থানে কোন 
এক ক্ষুদ্র কাননের ভিতর অবস্থান করিব। কিছুকাল পরেই এই বনে 
শাল) তমাল ও লতাবল্লীতে সমগ্র যৃত্তিক। আচ্ছন্ন করিয়া এক উত্তম 
অরণ্যের উদ্ভব হইবে! দেই অভিনব কাননের তমাল ও তালীদল 
পবনভরে আন্দোলিত হইয়া দিক্সমূহের শোভাসম্পাদন করিবে, নিয়ভাগে 
প্রশ্ফুটিত কমলবন অবস্থিত হইবে 'এবং কুন্ুমরাশে পতিত হইয়। বৃক্ষসমূহকে 
অচ্চিত বলিয়া অনুভব হুইৰে এবং নিকুঞ্জে নিকুঞ্জে চকোরগণের স্থন্দর কৃজন 
শুনা যাইবে । শ্রী উদ্ভাসিত অরণ্যদর্শনে মনে হইবে, বুঝি বা স্বর্ণ হইতে 
নন্দনকানন পুথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে । ১৩-১৮ 

দ্বিপঞ্চাশদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত 

ত্রিপধ্াাশদধিক-শততম সর্গ 

অন্য মুনি বলিতে লাগিলেন*_তাহাঁর পর আমর। ছুই জনে সেই অরণ্যে দীর্ঘ- 
কাপ তপস্ত1 করিতে থাকিলে এক হরিণের অনুনরণ করিতে করিতে কোন বাধ 

সেই স্থানে আগমন করিবে । স্বাভাবিক সদ্বাক্য দ্বার! তুমি তাহাকে প্রবোধিত 
করিবে এবং সেই ব্যাধও সংসারে আসক্তিশূন্ঠ হইয়। সেইখানেই তপস্তা করিতে 

আরম্ত করিবে । তৎপরে তপস্বীর আচরণসমূহ অভ্যাঁস দ্বারা শমদম প্রভৃতি 

সাধনযুক্ত হইয়৷ আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্ সেই ব্যাধ তোমারই বাক্যমধ্যে 

স্বপ্রতত্ব জানিবার জন্য তোমাকেই স্বপ্নিবিষয়ক প্রশ্ন করিবে এবং তুমিও স্বপ্নীবিষয়ক 
আলোচনায় তাহাকে পুর্ণ আত্মজ্ঞান উপদেশ দিবে আর সে-ও আত্মজ্ঞান লাভ 
করিবে। এইরূপে তুমি সেই ব্যাধের গুরু হইবে। তাই আমি তোমাকে 
ব্যাধগুরুরূপে উল্লেখ করিয়াছি । এই সংসারত্রান্তি যে প্রকার, আম যেরূপ, 
তুমি ষন্রপ*্চ এবং যে সকল বিষয় এই স্থানে ঘটিবে, সে সকলই তোমাকে আমি 
বলিলাম । আমি সেই মুনির সকাশে এই সকল কথ শুনিয়। বিন্বয়-বিষুগ্ধচিত্তে 



৫২৬ বাশিষ্ঠমহার|মায়ণ 

তাহার সহিত এই সমুদ্র পরিদৃপ্তমান বিষ আলোচন। করিষ়। অধিকতর বিশ্মিত 

হইলাম | ১-৭ 

তদনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে আমি সেই খষিকে পূর্ব্ববৎ ভক্তির সহিত পুজা 
করিলাম । তিনি সেই স্থানেই অত্যধিক আনন্দলাভ করিলেন । তাহার পর 

আমর! দুই জনে সেই অরণ্যস্থিত আশ্রমে গ্রাম্য থৃহে স্থিরভাবে পরস্পর 
স্বেহলম্পনন হইয়া বাস করিতে লাগিলাম। এইপ্রকারে খু ও বৎসরসমূহ 
কাটিতে লাগিল। আমিও পর্বতবৎ অটল অচলভাবে সুখছুঃখময় বিবিধ তাবস্থ। 

যখন ষেভাবে আসি! উপস্থিত হইল সেই সকলের মধ্যে কাহাকেও বা পরিহার; 
কাহাকেও বা গ্রহণ করিয়া বাস করিতে লাগিলাম । আমার মৃত্যুকামনাও 

নাই কিংব। জীবনেরও স্পৃহা নাই। সর্বাবস্তাতেই ক্লেশহীনভাবে অবস্থিত 
আছি। ৮-১০ | তাহার পর সেইখানে অবস্থান করিয়াই আমি এই দৃশ্ঠ-জগতের 
বিষয়-বিচারে প্রবৃত্ত রহিলাম। চিত্ত। করিলাম, 'এই সকল বিষয়ের হেতু কি 
এবং বস্তমকল মনে মনে কি কিছু অবগত হইতে পারে? অন্বয় ব্যোমস্বরূপ 

চিতিতে স্বপ্র-প্রভাসিত বস্তসকলই ব। কি এবং এ সকলের হেতুই বা কি? 
স্বর্গ, পৃথ্থী, পবন, গগন; শৈল, সরিৎ ও দিকৃসমৃহ--এই সমুদঘ্ধ আত্মাবস্থিত 
চি্নাকাশন্বরপ। চিতিরূপ জ্যোৎস্স। চিদাকাশের চতুর্দিকে প্রাভা বিস্তার 

করিয়| থাকে ; তাহাই এই বিচিত্র অবিনশ্বর ব্রঙ্গাগ্রূপে গ্রভান্িত হয়! এই 
শৈলশ্রেণী, এই ভূমণ্ডল, এই আকাশ, এই আমি-_ প্রকৃতপক্ষে এ সমুদয় কিছুই 
নহে। ইহ! চিদ[কাশের বিলাসমাব্র। এই সমুদয় বস্তর কারণ কি হওয়। 
সম্ভব? অবয়বসক্কলের একত্রাবস্থানের কারণ না থাকিলে পদার্থমূহের উদ্দুবই 
ব| কি প্রকারে সম্ভব? যদি ইহ| ভ্রমই হয, তাহ। হইলে সেই ভ্রমেরই বা কারণ 

কি? ভ্রমের কেইবা বিজ্ঞাতা? কি জন্যই ব1 তাহাদের ভ্রান্তি বা জ্ঞান ঘটিরা 
থাকে ? ১১-১৮ 

আমি যাহার শরীরে গ্রুবেশ করিয়া তাহার হৃদয়ে সংবিৎ-রূপে অবস্থিত 
ছিলাম, সে আমার সহিত একেবারেই তন্মীভূত হইয। গিয়াছে । সুতরাং এই 
সকল বস্তজাত আছ্যন্তহীন, কর্তা, কর্ম্ম ও চপ ক্রমশূন্ঠঃ জ্ঞান ঘনস্বরূপ 
চিদাকাশ ব্যতীত অন্ কিছুই নহে। এখন প্রশ্ন এই যে, ঘট পট প্রভৃতি সমুদয় 
বস্তজাত ষদি চিদাকাঁশেরই বিলাস হয়, তবে কি প্রকারে খ ঘটপটাদি স্পষ্টরূপে 
আকারযুক্ত হইল? চিন্মাত্রের তো৷ এই গুকার নানারূপ আকারবিলাস সম্ভব 
শহে) কেন লাঃ চিতি তো ব্যোমস্বরূপ, তাহার প্কুরণই বা আবার কি? উহ। 

কিরূপ এবং কি প্রকারেই ব| ঘটিয়া থাকে ? আকাশ কখনও শ্ফুরিত হয় না 
ইহা চিতিরূপে অর্ণবদর্শনন্বরূপ, উহার শ্দুরণ একট! নূতন কথা নহে। এই 



নির্বাণ-প্রকরণ ৫২৭ 

অসীম চিদ্ঘন নৈসগিকভাবেই ্ফুরণশীল। সর্বব্যাপক চিদ্ঘন হ্মচিন্াত্রের 
পরিশুদ্ধ স্ফুরণমাত্র এবং উহাই জগদ্রূপে প্রভাসিত হইয়া থাকে, উহার দৃ্ঠ 
কিংবা দ্রষ্টা কিছুই নাই। আছ্ছন্তহীন, অমেয়, অনাদিমধ্য, কার্ধ্যকারণভা বশূন্ট, 
সর্কব)াপী, অদ্বিতীয় চৈতন্যই এই সমুদয় পৃথিবী, পর্বত, দিগন্তাদি বিভিন্ন মৃষ্ঠিতে 
পরিশোভিত। ১৯-২৫ 

ত্রিপঞ্চাশদধিক-শততম সর্প সমাপ্ 

চতু£পধ্চাশদাধিক-শততম সর্গ 

মুনি বলিতে লাগিলেন, দৃষ্টিগম্য বন্ধাণ্ডে এইপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া আমি 

বীতরাগ, নিরাশঙ্ক, নিরহক্কার এবং কষ্টহীন হইয়া নির্বাণপ্রাপ্ডের নায় অবস্থিত 

ছি । এখন আমি আধারঃ আধেয়, নিরহঙ্কারস্বরূপ, স্বভাবস্থ, ব্বয়ং 

শান্তিপ্রাণ্ত সর্বপ্রকারে তাবৎ স্থষ্টপদার্ঘস্বরূপ দৃষ্ঠমান ৷ যে কার্য্য না করিলে 
চলে না, মাত্র তাহাই কারি, স্বেচ্ছায় কোন কার্ষেরই অনুষ্ঠান করি না। 

যে শ্বং আকাশবং ক্রিয়াহীন, তাহার কর্তৃত্ব কি প্রকারে সম্ভব হইতে 
পারে? ৯৩] স্বর্গ, পৃথনীঃ গগন? পবন, শৈলশ্রেণী, সরিৎসমূহ--এ সমুদযই 

শদ্বিতীয় চিদাকাশের অবযুব। এখন আমি শাস্তি ও নির্বাণপ্রাপ্ত। মাত্র 

সুখেই বাস করিতেছি । আমি এখন বিধি-নিষেধের অধীন নহি কিংব! 

মামার বাহা বা আন্তর কিছুই নাই! এইপ্রকারে জীবনুক্তরূপে এই স্থানে 
যখন বাস করিতেছি, তখন তুমি আজ কাকতালীববৎ আসিষা উপস্থিত 

ইইয়াছ। হেব্যাধ! আমরা যে প্রকার, স্বপ্ন যেরূপ, জগৎ যাদৃশ, তুমি ষে 
প্রকার, এই ব্রদ্গাগডকে যে ভাবে দেখিয়া থাকিঃ সে সমুদয়ই তোমাকে বলিলাম । 

তুমি দ্রষ্টা যে প্রকার তোমার আন্তর ও বহিদৃশ্টি যেরূপ? এ সমুদয় পরিদৃষ্ঠমান 
পদার্থের প্রতি যে প্রকার আসক্তি, দ্বেষ প্রভৃতি মানসিক ভাব জন্মিয়া থাকে, 

স্ব যাদৃশ, এই সন্ুখাবস্থিত জনসাধারণ ষে প্রকার,সে সকলেই তোমাকে বিদ্দিত 

করিলাম । ৪-৮। হে লুব্ধক ! তুমি এই সমুদয় বস্তৃকে অলীক জানিয়া শান্তভাবে 
আবস্কান কর । কারণ, চিন্মাব্রব্যোমরূপিণী আত্মসত্তা স্বয়ং শান্তস্বভাব। নির্বাণ 

1কম্ব। অকিঞ্চনরূপে অজ্ঞাত হইয়! থাকেন । ৯ 

ব্যাধ বলিল, যদি ইহাই হয়ঃ তবে আপনি, আমি এবং দেব প্রতৃতি অন্ঠান্ট 
নী প্রাণিবর্৯_ইহারাঁ কি সকলেই পরস্পরের নিকট সদ্সদাত্মক 
ধপ্গপুরুষ ? ১০ 



৫২৮ বাশিষ্ঠ-মহারামাযণ 

মুনি বণিলেন, ঠিক তাহাই। ইহারা সকলে পরম্পরের নিকট স্বপ্নপুরুষই 
বটে। ইহাদের নিজের উপর সৎ এবং অপরের উপর অসং-বুদ্ধির উদয় হইয়া 
থাকে | যাহার যে প্রকার জ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছে, সে এই জগৎকে সেইরূপ 
বুঝে । ঘটরূপ পদার্কে কেহ ঘট বলিয়া বুঝিতেছেঃ কেহ বা কপাল- 

কপালিকাদি মুর্তিভেদে বিভিন্নরূপে দেখিতেছে। যে এক বস্ত দর্শন করিতেছে, 
তৎসকাশে বিভিন্ন অসৎ আবার যে বিভিন্ন বস্ত দেখিতেছেঃ তাহার কাছে এক 
অসৎ ; অতএব এক বস্ত বিভিন্নও নহেঃ একও নহে, সৎ বা অসৎ নহে কি 

সদসৎও নহে। জাগ্রৎ-দশায় স্বপনৃষ্ট নগরবৎ উহা জ্ঞানমাত্র ; এই জগৎ দূর হইতে 
পরিদৃশ্ঠমান অধৃষ্টপুর্ব নগরতুল্য। আমি তোমাকে সংক্ষেপে সমুদ্রয়ই বিৰৃত 
করিলাম। এইবার তুমি পূর্ণরূপে প্রবোধপ্রাণ্ত হইয়াছ। এখন তুমি 
জ্ঞানবান্, সমস্তই তোমার স্ুুবিদিত, এইবার তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই 
করিতে পার | ১৯১-১৪ 

হেব্যাধ! এইপ্রকারে প্রবোধপ্রাপ্ত হইঘাও তুমি কি জন্য জগতের সততায় 
আস্থাস্থাপন করিতেছ ? ষদিচ তোমার বুদ্ধি এইপ্রকারে প্রবোধ হইতে নিবৃত্ত 

হইয়াছে) তথাপি পরত্রক্ম হইতে বিরত হয় নাই। কাষ্ঠকে যেরূপ কাটিয়া 
কমগুলু প্রভৃতিতে পরিণত না করিলে; উহাতে বারিধারণ সম্ভব হয় না, তদ্রপ 

অভ্যাস না করিলে কখনই মনোমধ্যে প্রবোধ অবকাশ লাভ করিতে সমর্থ হয় 

না। অভ্যানষোগে মনোমধ্যে যখন প্রবোধ দৃঢ় হয়, গুরু ও শান্্রালোচনা দ্বার! 

দ্বৈত 'ও অদ্বৈত দর্শনের উপশান্তি হয়, তখনই চিত্ত নির্বাণ পাইয়া থাকে । 

অহঙ্কার ও মোহবজ্জিতঃ সঙ্গদোষশূন্য, আত্মানশীলননিরত, কামনাহীন। সুখ 

দুঃখের ও বিবাদের অতীত জ্ঞানী ব্যক্তিগণহই সেই অব্যয় পদ লাভ 
করেন । ১৫-১৮ 

চতুঃপঞ্চাশদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত 

পঞ্চপঞ্চাশদধিক-শততম সর্গ 

আগ্ঘ বলিলেনঃ তখন সেই ব্যাধ অরণ্যযধ্যে এই সমুদ্রয় বাক্য শ্রবণ করিযু। 
বিম্ময়াতিশধ্যে চিত্রিতবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে লাঁগিল। অভ্যাস ন! 
থাকায় তাহার চিত্ত স্বস্থানে বিশ্রাম করিতে সমর্থ হুইল না। সমুদ্রে ভাসমান 
ব্যজির স্কায় সে উদনত্রাস্ত হইয়াছিল । তাহার মনে হইল) যেন কোন সিদ্ধ বাি 
তপোবলে ঘৃণিবাফু স্ষ্টি করিয়া তাহাকে ঘুরাইতেছেন, কিহ্বা সে কুস্তীর কর্তৃক 
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এ ভাবে আক্রান্ত হইয়াছে যে, তাহার আর বলপ্রয্বোগের সামর্থ্য নাই । যুবক- 
মুখ যেরূপ শাস্তিলাভ করিতে পারে না, সেইরূপ সেই ব্যাধও, নির্বাণ এই 
প্রকার কি ভিন্নরূপ, এই সন্দেহ বশতঃ শাস্তিলাভ করিতে পারিল ন1 | ১-৪। 

এই জগৎ অবিস্ারুত, এইপ্রকার চিন্তা করিয়া জগৎ ষে আথগ্তা, তাহা সে 

মনোমধ্যে ঠিকমত ধারণা করিতে সমর্থ হইল ন|। আমি তপস্। দ্বার! অন্ঠবিধ 
দেহ লাভ করতঃ কত উচ্চে পৃথিবীর এই দৃশ্য শেষ হইয়াছে, তাহা দর্শন 
করিব। এই সদসদাত্মক দৃশ্ত অতিক্রম করিয়া আমি অবগ্তই নিত্যস্ুখে বাস 
করিতে পারিব; সুতরাং ষথায় আকাশ নাই, সেই স্থানেই আমি গমন 

করিব । এই স্থির করিয়া সে একটি মুখ রূপে পরিণতি প্রাপ্ত হইল। অভ্যাসের 
'মভাব ছিল বলিয়।? সেষে সমুদয় জ্ঞানপুণ কথ! শুনিযাছিল, তাহা ভস্মে 
নৃতাছতির মত হুইল 1 ৫-৮ 

তাহার পর হইতে স্বীর ব্যাধভাব পরিতাাগ করিয। সেই বাযাধ ধষিগণের 

সহিত তপস্তা করিতে উদ্যত হইয়াছিল । তথায় সে খধিভাবে যুনিদ্দিগের সহিত 

বাস করিম্বা বু সহত্ব বৎসর তপন্তা। করিয়াছিল । এইপ্রকারে তপস্তা করিতে 

করিতে এক দিন সেই ব্যাধ মুনিকে প্রশ্ন করিয়াছিল ষেঃ আমার আত্মবিশ্রাস্তি 
ঘটিবে কি? ৯-১১ 

মুনি উত্তর করিগ্টেন, জীর্ণকাষ্ঠস্থিত সামান্য অগ্নির যায় যে জ্ঞান তোমাকে 
দেওয়া হইয়াছে, তাহ। তোমার হৃদয়ে রহিয়াছে বটে, কিন্তু উহ্না প্রবলভাবে 
প্রজ্লিত হইতে সমর্থ হইতেছে না ; কেন না, অভ্যাস ন। থাকায় তুমি গুভ- 

জ্ঞানকে স্থির করিতে সমর্থ হইতেছ না1। অভ্যাস করিলে কালক্রমে তোমার 

বিশ্রান্তিলাভ ঘটিবে ৷ এইবার আম তোমার অবশ্ঠন্তাকী ঘটনার বিষয় বলিতেছি। 

সেই আতিম্থখকর এবং ভূমগ্ডলে অঞ্রুতপুব্ব ব্যাপার শ্রবণ কর । সেই পর্ডিত- 

প্রসিদ্ধ অজ্ঞানসারত। হেতু জ্ঞানের জন্ট প্রস্তুত হইলেও তোমার আত্মা অপ্রবুদ্ধ ; 
স্থতরাং তোমার জ্ঞাণ চঞ্চল হইয়াছে বলিয়া তোমাকে মূর্থরূপে অভিহিত করা 

বায না। এই আঁবগ্াস্বর্ূপ বিরাটু জগৎ কি পর্সিমাণ হইবে এই ভাবে স্বীয় 

মনে তর্ক করিয়া তপস্টার জন্য উত্যক্ত হইবে । তুমি এক শত যুগ এই ভাবে 

প্রবল দীর্ঘ তপন্তায় রত হইবে । এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে অমরবৃন্দের সহিত 

পরিতুষ্ট ব্রহ্মার আবির্ভাব হইবে | ১২-১৭ 
ব্রহ্ম! বরপ্রদাঁনের নিমিত্ত উদ্যুক্ত হইলে, উদ্দামদৌরাস্ম্যহেতু স্বীয় সন্দেহ 

নিরা'করণসমর্থ এই বর প্রার্থনা করিবে যে, হে দেব! এই দর্পণের চতুদ্সিকে 
পরিদৃশ্তমান অবিস্ধারূপ ভ্রমমধে) প্রতিবিদ্বরূপ মন কর্তৃক পরিত্যক্ত বিশ্তদ্ধ ব্ক্ম- 
স্বরূপ কি কোনস্থান বিস্তমান নাই? আমি দেখিতেছি, পরমাণুুল্য হইলেও | 

৬৭ 
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এই চিদাকাশদর্পণ ষে যে স্থানে আছে, সেই সেই স্থানেই এই এই জগতের 

প্রতিবিম্ব পড়িক়াছে। সুতরাং এই অনর্থকৃত দৃশ্-জগৎ কি পরিমাণ অসীম এবং 

এই জগতের সীমার বহির্ভাগেই বা চিদাকাশ পরিশুদ্বূপে কি পরিমাণেই 

আছে? তাহা দেখিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে । হে দেববর! আপনি শুনুন। 

আমি এই ব্যাপার অবগত হইবার জন্ঠই বর চাহিতেছি। নির্বিবদে যাহাতে 

আমি এ জ্ঞান লাভ করিতে পারি, আপনি সেই বর আমাকে দান করুন। 

আমার এই দেহ রোগনিন্ুক্ত হউক এবং আমার যেন ইচ্ছাযৃত্যু ঘটে । আমি 
যেন গরুড়ের মত তীব্রগতিতে আকাশে ভ্রমণ করিতে পারি । আমার এই দেহ 

এক এক যোজনপরিমিত বৃদ্ধি পাইতে থাকুক এবং ক্রমশঃ জগতের বহির্।গে 

আকাশবৎ অবস্থান করুক ! হে পরমেশ্বর! আমি এই দৃশ্যমান আকাশের 

সহিত বর্তমান অসীম ব্রঙ্গাণ্ডের শেষ-সীম। যাহাতে পাই, সেই শ্রেষ্ঠ বর আমাকে 

দিন । ১৮-২৫ 

হে সাধো ! তুমি এইপ্রকার বর যাক্রা করিবার পর স্বর্গপতি দেবদেব ব্রহ্মা 

অমরনিকরের সহিত অন্তর্দান করিলে তপঃক্িষ্ট তোমার দেহ চন্ত্রবৎ কান্তিমান্ 

হইবে । তাহার পর সেই মুহুর্তে নমস্কার দ্বারা আমাকে সম্ভাবণ করিলে 

তোমার সেই দে মনোগত পদার্থ দেখিবার কামনায় আকাশে উড়িতে আরম্ত 
করিবে । সেই সময় তোমার সেই দেহ পুর্বস্থ্ চন্দ্র ও ুর্য্যের প্রতি স্পর্দা 
প্রকাশ করত দ্বিতীয় চন্দ্র-সুর্য্যের স্ঠায় কিংবা অন্য এক বাড়বাগ্রিবং আকাশে 

উঠিয়া পরিশোভিত হইবে । ২৬-২৯। তাহার পর গরুড়সদৃশ দ্রুতগমনে দৃশ্ত-জগৎ 
এবং আকাশমগ্ুলের শেষ সীমায় যাইবার জন্ত সরিৎসমুহের স্তায় এই ত্রিজগতের 

শেষে তোমার দেহ নিরন্তর বৃদ্ধি পাইবে ও প্রলয়োন্মত্ত সমুদ্রের স্ঠায় অনন্ত 
আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থিত হইবে । তৎপরে তুমি সেই মহাকাশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া 

ষ্ট বস্তু হইতে প্রতিবন্ধকহীন প্রবাহে ভাসমান অপার আকাশ আক্রমণ করত 

নিজ সুবিশাল দেহ দেখিবে এবং ততৎসহ পরমার্থ মহাকাশের শৃম্ত। হেতু প্রোছ,ত 

ঝটিকাবৎ স্বাভাবিক দ্রবত্ব-নিবন্ধন উদ্বেল চিদার্ণবের তরম্গসমুই অবলোকন 
করিবে । সংবিদ্ঘন স্বপ্রদশার আকাশাত্মক দেবাদি যে প্রকার আভাতিত 

হইয়া থাকেন, তদ্রপ তোমার দৃষ্টিপথে অবিরল স্থষ্টিসমৃহ নিপতিত হইতে 
থাকিবে। বিক্ষুন্ধ বাঘু মহাকাশে যেরূপ শুক্ষপত্রসমূহ বিস্কারত করে, স্থির- 

নিশ্চয়ভাবে তুমিও তদ্রপ ধিশ্ফুরিত অপীম জগৎ অবলোকন করিবে । ৩০-৩৫ 
যেরূপ সভাবস্থিত সভ্যগণের নিকট সভাদর্শনকারিণী অস্তঃপুরিকাগণের 

পক্ষে গবাক্ষপথে গবাক্ষাবরক জাল থাকিলেও না-থাকার তুল্য হইয়া থাকে? 
তদ্রুপ তত্বজ্ঞগণের জগদাত্মক টৈচিত্র্য সেই চিদাকাশে বর্তমান থাকিলেও 
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না-থাকার মতই হইব। থাকে । পুথিবীর সমুদয় লোক চন্ত্রমগ্ডলে ধুমতুষা র-ধুলি- 
শেণী সংলগ্ন দেখিতে পাইলেও চন্ত্রমগুবাসিগণের নিকট নিতান্তই / অসতরূপে 

প্রতীষমান হইয়া থাকে, তদ্রুপ তত্বজ্ঞগণের নিকট নিজ ব্যতীত অন্ত দ্বিতীয় 
পদার্থের সত্ত। বি্ভমান ন| থাকায় নিখিল জগৎ অত্যন্ত অসংরূপেই জ্ঞাত হয় । 

এক ব্রহ্গাগুমগুলের পর সুবিশাল আকা শমগ্ল, তৎপরে পুনরায় ব্রহ্গাগুমণ্ডল, 

আবার আকাশমগ্ডল--এই সকল দর্শন করিতে করিতে তোমার বহুদিন চলিয়। 

যাইবে । ৩৬-৩৮। এইপ্রকারে বহুকাল ধরির। ব্রহ্মাগুমগ্ডল-পত্রসকল দ্বারা 

পরিব্যাপ্ত স্ুমহান্ নভোমগুলে বিচরণ করিয়া আপনা হইতেই উদ্বিগ্ন হইবে। 

তৎকালে স্বীয় তপস্ান্থুরূপ অন্ুভৰ করিয়। উদ্বিগ্ন হইবে এবং স্বকীয় শরীরকে 

অসীম নভস্তলের পুরকরূপে জ্ঞান হইবে । তখন তুম মনে মনে স্থির করিবে, 

এই ভারস্বরূপ দেহ কেন রহিয়াছে, ইহা এত বড হইয়াছে যে, জক্ষ লক্ষ 

স্মের প্রভৃতি পর্বত ইহার কাছে তৃণতুল্য বিবেচিত ভয় । আমার এই অপরি- 

মিত দেহ, ইহার দ্বার। আমি সমগ্র নভোমগল ব্যাপুত করিয়াছি, এবং এখনও 

উহ্ন| বাড়াইয়। ভুলিতেছিঃ ভবিষ্যতে যে কি হইবে? তাহ! এখন অনুভব করিতে 

পারিতেছি না । হায়, এই অবিদ্ভা বিষম। এবং অপীমাকারে বৌধ হইতেছে, 

কিন্ত আজও কেহ ব্রন্গজ্ঞানের স্বরূপ কিংবা তাহার পরিমাণ নির্ণয় করিতে সমর্থ 

হয় নাই । সুতরাং আমি নভোমগুলের আবরণকারী শরীর পরিত্যাগ করিব; 

কারণ, এই শরীর দ্বারা কোনরূপ সাধু কিংবা সংশান্ত্রের সঙ্গতি অথবা মোঙ্গ- 

সাধনের কোন বস্ত লাভ হইতেছে ন।। আমার এই দেহ অনস্তের শেষ সীমা 
অবধি পরিব্যাপক, আলম্বহীন, আকাশহল আশ্রয় করত অবস্থিত আছে ; আমার 

এই দেহ দ্বার অতি দুপ্রাপ্য তন্বজ্ঞগণের সহিত মিলন হইবে 1৩৯-৪৫ 

এইপ্রকার ভাবিয়া প্রাণত্যাগ কর! স্থির করত পক্ষী যেরূপ ফলের সর” 

ংশ উপভোগ করিগ্া নীরস অং৭ ত্যাগ করে, তুমিও সেইপ্রকার তোমার 

দেহ ত্যাগ করিবে। দেহত্যাগের পর প্রাণযুক্ত জীবরূপে স্থুলবায়ু হইতে 

সপ্পাকার বামুস্ব্ূপে সেই নভোমগুলে অবস্থিত হইবে এবং যখন তুমি দেহ 

পরিত্যাগ করিবে, সেই মুহূর্তেই সেই দেহ ছিন্নপক্ষ মহামেরুবৎ পড়িয়া ষাইবে, 

এবং ভাহার ফলে তূর্লোক ও পর্বত প্রভৃতি বিচুণিত হইবে । সেই সময় শুর 
মাংস দেবী কালী ম।তৃগণের সহিত তোমার দেহ ভক্ষণ করিবেন? তাহার ফলে 

পৃথিবী দৌঁষশূন্ঠ। হইবেন । হে সুব্রত! এখন তুমি তোমার সমুদয় আত্ম- 

বৃত্তান্ত অবগত হইলে । এখন আজীবন তপস্তা করিয়া তোমার যাহা ইচ্ছা, 

তাহাই করিতে পার । ৪৬-৫০ 

ব্যাধ বলিল, হে ভগবন্! কি কষ্টের কথা, আমাকে অসীম ছুঃখভো 
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করিতে হইবে! আঁমি অনর্থক অর্থভাবনা করিয়। 'অনর্থের জন্য ছুরাকাজ্গ 

হইয়াছি। হে খধিবর! ইহা হইতে উদ্ধারলাভের কোন পথ আছে কি? 
যদি কোন পথ ন। থাকফেঃ তাহাও আমাকে বলিয়। দিন | ৫১-৫২ 

মুনি বলিলেন, যাহ অবশ্ন্তাবী, তাহার অন্তথ। করিবার শক্তি কাহারও 

নাই। প্রবল চেষ্টাতেও উহ! দুর করা যাব না। বাম, দক্ষিণ, মন্তক ও 
পদ-_ইহাদিগের বিপর্যয় যেমন সম্ভব নহে অর্থাৎ বামকে দক্ষিণ) দক্ষিণকে 

বাম। মন্তককে পদ এবং পদকে মন্তকে পরিণত করা যেমন সম্ভব নহে। 

ইহাও তদ্রপ। বে জ্যোতিঃশান্তে জঞানণাভের দ্বার ভবিষ্যৎ জ্ঞাত হওয়। সম্ভব 

বটে, কিন্তু ভবিষ্যুৎ জ্ঞাত হওয়। ব্যতীত উহার দ্বার। কোনরূপ অপূর্ব ঘটন। 

ঘটিবার সম্ভাবনা নাই । যে সমুদ পুরুষ শ্রেষ্ঠ পৃর্বজন্মার্জিত সুকৃত দ্বারা বর্তমান 

শম-দমাঁদি সাধন লাভ করত ব্রন্মভাবে প্ররস্থুপ্ত হয়েন, সেই সকল মহাত্মগণই 

জন্মাস্তরীণ কর্মাবেদনাসমুহকে মূলের সহিত উচ্ছেদ করিতে সমথ হইয়া 
থাকেন । ৫৩-৫৬ 

পঞ্চপঞ্চাশদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত 

ষট পর্চাশদধিক-শততম সর্গ 
ব্যাধ বলিল, হে ভগবন্! তাহার পর আমার শরার অধস্থিত পৃথিবীতে 

নিপতিত হইলে নতঃস্কিত আমার অবস্থা কিরূপ হইবে ? ১ 

মুনি বলিলেন, হে ভদ্র! তোমার সেই শরীর পাঁড়য়। যাইবার পর সেই 
মহাকাশে তোমার কি অবস্থ! উপস্থিত হইবে, তাহ! আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর । 

তোমার শরীর পড়িয়। াইবার পর প্রাণের সহিত তোমার জীবাত্ম। সেই বিস্তীর্ণ 

নতভোমগ্ডলে বায়ুকণারূপে অবস্থিত হইবে । তুমি স্বপ্নে যেরূপ বৃত্তিবাসনাসম্পন 

বিরাট ব্রদ্ধা্ড দেখিয়। থাক, সেইরূপ বামুকণাকরুতিদেছের অস্তঃকরণও তত্রপ 

দেখিতে থাকিবে । তাহার পর চিত্রবৃত্তিসমুহের মহত্ব জন্ত তোমার জীবাত্বা সঙ্ক- 
ক্লিত অর্থভাগী হইয়া “আমি পৃথিবীতে রাজ। হইয়াছি' এইরূপ বোধ করিবে ।২-৫। 

তখন তোমার মনে অকন্মাৎ এইরূপ ভাবোদয় হইবে যে, “আমি শ্রীমান্ 

সিন্ধুনামধেয় মহা সম্মান্ত রাঙ্গা হইয়াছি। আমার আট বৎসর বয়সের সময় 
বনগমনের পুর্বে পিত| চতুঃসাগর-পরিবেষ্টিত এই পৃথিবীরাজ্য আমাকে 

দিয়। গিয়াছেন ; কিন্তু বিদূরথ নামক প্রখ]াত সামস্ত-নুপতি আমার বৈরী 
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5ইযাছে, প্রগাঢ় প্রধত্র ব্যতীত তাহাকে পরাজয় কর। সম্ভব হইবে না। 

এই পাঁজশাসনবাপারে আমার শত বৎসর অতীত হইয়| গিষাছে। এ দিন 

আমি পুত্রকলত্রাদির সহিত স্থখে কাল কাটাইয়া আসিয়াছি ; কিন্তু অত্যন্ত 

দুঃখের বিষয় এই যে, এখন এ সামন্তরাজ প্রবল হইয়াছে, তাহার সহিত 

যুদ্ধ অনিবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এইপ্রকার চিস্তার ফলে সেই বিদুরথ রাজার 
সহিত চতুরঙ্গবলক্ষয়কারী ভীষণ যুদ্ধ হইবে। সেই প্রচণ্ড যুদ্ধে তুমি রথহীন 
হইবেঃ তথাপি তুমি সেই বিদূরথ রাজার তরবারি কাড়িয়া লইয়৷ তাহার ত্বারা 
বিদূরথের মস্তকচ্ছেদন করির। তাহাকে ষমালয়ে পাঠাইবে | ৬-১২ 

তদনন্তর তুমি চতুঃসমুদ্রপরিবেষ্টিত সুবিস্তীর্ণ পৃথিবীমগ্ডলে এরূপ পরাক্রান্ত 
রাজা হইয়া উঠিবে যে, দিকৃ্পালসমূহও তোমার ভগ্কে ভীত হইয়া সাদরে 
তোমার আদেশ পালন করিবে । কমি সিন্ধুনামক নৃপতিরূপে সমগ্র পৃথিবীর 

অধিবালী হইয়া কোবিদ মন্ত্রিগণের সভিত এইরূপ কথাবার্তা বলিবেঃ যথা মন্ত্রী 

বলিবে, হে রাজন! আপনি বিদূরথ রাজাকে ষমালয়ে পাঠাইম্বাছেনঃ ইহা 
অত্যন্ত অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া মনে হইতেছে । তুমি উত্তর করিবে আমার 

মৃতু) নাই এবং আমার বাহুবল মহা প্রল়সমরের সমুদ্রের ন্যান্ব মহাবেগ- 
মম্পন্নঃ আমার কাছে রাজ| বিদুখথ স্বছুঃসহ বৈরিরূপে কিরূপে গণ। 
5ইবে ? ১৩-১৬ 

মন্ত্রী উত্তর দিবে। সেই বিদূবথ রাজার এক সতী ক্্সী আছেন, তাহার নাম 
পাল ৷ তিনি অত্যন্ত সুছুশচর তপস্তা দ্বারা নিরঞ্জন। জগদ্ধাত্রী দেবী সরম্বতীকে 

মাতৃরূপে স্বীয় আয়ত্ত করিয়াছেন। (দেই ভুবনভাবিনী (রবী সরস্বতী রাজ্জী 

লালাকে কন্ঠারূপে স্বীকার করিয়া তাহার জন্য মোক্ষ প্রভৃতি অত্যন্ত দুরূহ 

কার্ধযও অনায়াসে সাধন করেন! তিনি এক কথায় মুহূর্তমধ্যে বরদান দ্বারা 

এই ব্রহ্াগ্তকে অব্রঙ্গাণ্তরূপে পরিণত করিতে পারেন ; অতএৰ তিনি “য 

আপনাকে ধ্বংস করিবেন, তাহাতে তাহার শক্তিহীনতাই বা কি আর 

গ্রযত্ুই বা কি? ১৭-১৯ 

সিন্ধু প্রত্যুত্তরে বণিবেঃ তুমি যথার্থই বলিয়াছ ; যদি তাহাই হয়ঃ তাহা 

$ইলে সেই বিদুরথ রাজাকে একপ্রকার অজেয় ধলিয়াই বুঝিতে হইবে 

সঈতরাং যুদ্ধে তাহাকে বধ কর! বিস্ময়ের বিষয় বটে । কিন্ত সেই বিদূরথ যদি 

দেবী সরম্বতীর এইরূপই অনুগ্রহভাজন ছিল, তবে কি জন্য সে আমার সহিত 

যুদ্ধে জয়যুক্ত হইতে পারিল ন।? ২*-২১ 
মন্ত্রী বলিবে যে, হে কমললোচন ! রাজ! বিদূরণ এই বলিয়! দেবীর নিকট 

পর্বদ। প্রার্থনা করিতেন যে, তিনি যেন মুভ্তিলাভ করেন। হে প্রূভ। ! 



টি বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ 

এহ পঁন্থই সেই সকল সংবিৎশালিনী দেবা সরস্বতী রাজার চিবাভিলধষিত কামন। 
পুরণ' করিলেন, এই নিমিত্ত তিনি যুদ্ধে বিগতজীবন হইয়াছেন । ২২-২৩ 

সিন্ধু জিজ্ঞাসা করিবে যে, যদি ইহাই হত, তাহা হইলে আম তো সেই. 
দেবীকে নিরন্তর পুজা করিয়া থাকি, তবে কি নিমিত্ত তিনি আমাকে মোক্গ 
দিতেছেন না? ২৪ 

মন্ত্রী উত্তর দিবে যে, সেই জ্ঞানম্বরূপিণী দেবী সর্বদ! সকলের হৃদয়ে 
অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন । সেই চৈতন্তরূপিণীর কাছে ষে যাহা যাচঞা করে, 
তিনি তাহাই দিয়। থাকেন, সেই আত্মহৃদয়বাসিনীর নিকট যে, ষে বিষয় কামন। 
করে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে তদ্রপ ফল প্রদান করেন। ইহ দ্বারাই চিৎ- 
শক্তির সন্ত বুঝিতে পারা যায়। হে বৈরিদমনকা রন! আপনি কদ্াপি 

তাহার নিকট মোক্ষফপ চাহেন নাই, আপনি স্বীর চৈতন্তশক্তির নিকট 

চাহিয়াছেন_-“ক্রর বিমদ্দন | ২৫-২৭ 

সিন্ধু খলিবেঃ আমি সেই বিশুদ্ধী সংবিংস্বরূপ। দেবী সরস্বতীর [নিকট কখন 
মুক্তি চাহি নাহ কেন? হে মন্্রিবর | বল দেখি) সেহ দেবী আমার জয় 

হহয়াও মুক্িবিষয়ক ইচ্ছা উত্রিক্ত করিয়! কি জন্যহ বা আমার মুক্তির জন্য 

চেষ্টিতা হইতেছেন না ? ২৮-২৯ 
মন্ত্রী উত্তরে জানাইবে যে, হে বিনেে|। আপনার জন্মান্তরীণ শুভসংস্কারের 

প্রাবল্য বশতই আপনি বৈরিধ্বংসে ইচ্ছুক হইয়্াছিলেন, এই কারণেই আপনি 
দেবীকে নমস্কার করত মুক্তিপ্রার্থন। করেন নাই। সৃষ্টির প্রথম হইতেই 
জীবনিবহ স্ব স্ব বাসনানুরূপ স্বভাবসম্পন্ন হইয়। থাকে । বাল্যাবধি যাহার 
যেরূপ-সংস্কার সুদৃঢ় হয়, কে তাহ। অন্যথ| করিতে সমর্থ? যে ব্যক্তি নিম্মল জ্ঞপ্ডি 

কর্তৃক নিজহৃদয়ে মালিস্ঠহীন মোন্ষ কিংবা অভ্যাসানুযায়ী অন্থ যাহ] কিছু চিন্তা 

করিয়া থাকে; তাহ! সত্যই হউক, কিংবা মিথ্যাই হউক, সে নিব্বিবাদে 
অন্যরূপ কামণাকে বিমদ্দিত করত বাসনানুরূপ ফলই পাইরা থাকে | ৩*-৩২ 

ষটুপঞ্চাশদধিক-শততম সর্গ সমাগ্ 

সপগ্তপঞ্চাশদধিক-শততম সর্গ 
সিন্ধু জিজ্ঞাসা করিবে, হে আধ! পূর্বে আমি কিরূপ কুবুদ্ধিসম্পণ 

অনার্ধ্যদেহ হইয়াছিলাম ষে, ষংপ্রভাবে সংসারপ্রবর্তক জন্মান্তরীণ কুসংগ্কাব 

বিদ্ধমান রহিয়াছে ? ১ 



নিব্বাণ-প্রকরণ ৫৩৫ 

মন্ত্রী উত্তর প্রদান করিবে, মুহ্র্তমাত্র সাবধান-চিত্তে এই রহস্য শ্রবণ 

করুন এবং আমার অনুরোধ এই যে, আমার সেই অজ্ঞানতানাশকারী “বাক্য 

সদয়ে ধারণ করুন। আদি এবং অন্তহীন, সংও অসংন্বরূপ তুমি আমি 

প্রভৃতি বিবিধ মুক্তিতে বর্তমান ব্রন্গ নামক এক অব্যক্ত পদার্থ আছে; সেই 
যে ব্রহ্গঃ তিনি অহংবিৎ; সুতরাং সমস্তই অবগত হইতে পারি, এইপ্রকার 

সঙ্কল্লাআ্মক সংবিৎ লাভ করত সংখ্যাতীত চিত্তরূপে পরিণত হইষা সেই সকল 
চিত্তের উপাধিতে যেন জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিরাজমান হন এবং উপাধি 

পরিত্যাগ করিয়া থাকেন । ২-৪ 

চিত্ত আকাশের ন্যায় নিশ্শলাকৃতি, উহাকে আতিবাহিকরূপে অবগত 

*ইবেন। প্রকৃতপক্ষে ইঁ চিন্তই সৎ, আধিভৌতিক প্রভৃতি অন্য কিছুই সং 
নহে। এই চিত্ত নিরবযব হইলেও) পরলোক, ইহলোক? জাগ্রৎ, স্বপ্ন, মৃত্যু, 

ভোগ, মোক্ষ প্রভৃতি বিবিধ প্রকার সন্কল্প বশতঃ সং ও সাবয়ব ব্রহ্ষাগডবৎ 

অবস্থিত | বায়ু ও স্পন্দন যেরূপ পৃথক নহে, তঙ্রপ চিত্ত নিরবয়ব ; এই স্কৃবিশাল 

পাবযুব ব্রঙ্গাণ্ডের সহিত অস্বতন্ত্র' বলিয়। পঞ্ডিতবর্শ স্থির করিয়াছেন । ৫-৭ 

আকাশ ও শুন্ত যেরূপ একই পদ্দাথ, জগৎ ও চিত্তও তন্দরপ অপুথক্। 

বন্গাগ্ডাকার কল্পনায় নিরস্কশ সামর্থযমম্পন্ন এই চিন্তে ও জগতে কিছুমাত্রও প্রভেদ 
নাই। এই জগং কিছুই নহে, সম্পূর্ণ অসতা, বাসনাস্বরূপমাত্র । তবুও 

বাহির হইতে সামান্ কিছু বলিয়া বোধ হইয়া] থাকে, এই জগতকে নিরবয্ব- 

চত্তরূপেই জানিবেন ; প্রকৃতপক্ষে ইহা এক পৃথক বস্তু নহে। স্থষ্টির আদিতে 

পরব্রহ্ম হইতে মাত্র সত্বসম্পন্ন পদার্থেরই উদ্ভব হইয়াছিল, সেই সন্বরূপ পদার্থ 

ক্রমে পরিণতি প্রাপ্ত হইবে; আজ তামস তামসাকারে পর্য্যবসিত 

হইয়াছে | ৮-১০ 

সিন্ধু বলিবে হে মহাভাগ ! আপনি তামস তামস শবে কি লক্ষ্য 

করিতেছেন, তাহা বলুন এবং কোন্ ব্যক্তিই বাঁ পুর্ব হইতে ভাবী পদার্থে 

এইপ্রকার সংজ্ঞাসমূহ নির্দেশ করিয়াছেন ? ১১ 
মন্ত্রী উত্তর দিবে) সাকার জীবের হস্তপদাদদি অবয়ব যদ্রপঃ নিরাকার 

আত্মার আতিবাইিকতাও তন্রপঃ পরে নিজ আতিবাহিক দেহ 

আধিভৌতিকত্বে পরিণমিত হইলে সেই আত্মা আপনা হইতেই পৃথিবী 

প্রভৃতি বিবিধ প্রকার নাম গ্রহণ করিবে । স্বপ্নের হ্যায় এই ব্রঙ্গাণ্ডের 

ভাণ হইলে পর আত্ম সঙ্কল্পকল্পিত বিবিধরূপে নানাপ্রকার সংজ্ঞা দ্বারা ব্যবহার 

করিতে থাকিবে । কারণ, তৎকালে নানারূপ ব্যষ্টি স্ষ্টিকল্পলনাবিষয়ে অভিনব- 
ঈপে আবিভূতি তোমাকে লক্ষ্য করিয়া! পূর্বে আবিভূতি সত্বসম্পন্ন আত্মাই 



৫৬৬ বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ 

লোকে মহ্াতমস্করূপে প্রতীত হইবে, এই কারণে তদীয় সেই আতিবাহিক 

জাতিই তামস-তামসী নামে খ্যাত হইবে | ১২-১৫। হে প্রভেো।! নৈসর্গিক 

ৰিকারহীন ব্রঙ্গ বিকারিবৎ প্রতীত হইলে জীবভাবের আবির্ভাব হেতু জাতি 
সমুহের সাত্বিক প্রভৃতি ত্রয়োদশটি সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করা .হ্য়' আদিকল্সের 

প্রথমেই সেই ব্র্গ প্রথম জীবরূপে উৎপ্রেক্ষিত হইবে, সেই জন্মেই মুক্তিলাভ 
করার জন্ত সেই জাতিকে সাত্তিক-সাত্িকীরূপে আখ্যাত কর হয়। ১৬-১৭ 

হে মানদ! ইহার পর কিছু সময় পর্্যস্ত সংসারনিমিত্ত অজ্ঞান 

বিরাজমান হইলেঃ সেই জন্মেই জ্ঞানৈশ্বধ্যাদি সাংসারিক গুণসম্গন্ 

জীবনিবহের মুক্তিলাভ ঘটিত বলিয়া জাতিজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ এ সমুদয় জীবজাতিকে 
কেবণ সাত্বিক নামে অভিহিত করিয়াছেন ; সেই আদিকলে যে সমুদয় জীব- 
জাতি অভিনবরূপে প্রকটিত লইয়াও বহুজন্ম বিষয় উপভোগের পর মোক্গ- 

পথের পথিক হইতে সমর্থ হইয়াছিলঃ জাতিবিং পৃগ্ডিতবর্গ তাহাদিগকে রাজস- 

রাজস নামে আখ্যাত করিয়াছেন | ১৮-১১। হে মানদ। এইপ্রকারে ক্রমশঃ 

ংসারের কারণভূত অজ্ঞান প্রবৃত্ত হইতে থাকিলে, বিবেক প্রভৃতি ভাবগুণশন্ট 

যে সমুদয় জীবজাতি পাচ দশ জন্মান্তে মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছেঃ তাহারা রাজস 

নামে কথিত হইয়া থাকে । যে সমুদয় জীবজাতি স্থির প্রথম হইতে স্থাবর 

কীট প্রভৃতি সংখ্যাতীত জন্মগ্রহণের পর মোক্ষলাভ করিয়াছিল, তাহারাই তামস- 

তামসী নামে কথিত হইয়াছে । আর ষাহার। রক্ষ, পিশাচ? শুদ্র প্রভৃতি অনেক - 

প্রকার নিকগ্টজন্সাস্তে মোক্ষাধিকারী হইয়াছিল, জাতিজ্ঞ পগ্ডিতবর্গ কত্তৃক 
তাহার! মাত্র তামসনামে অভিহিত হইয়াছে ২০-২২ 

হে মানদ্দ! এইপ্রকার ক্রমপারল্পর্যয বশতঃ জাতিসমুহের বিবিধ ভেদ 

কর্পন। করা হইয়াছে । শ্রী সকল জাতির মধ্যে আপনি তামস-তামসী 

জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । হে কবীর! বহু প্রকার বিচিত্র জন্ম আপনার 

অতিক্রান্ত হইয়াছে, সে সমুদয় আমি অবগত আছি; কিন্তু আপনি তাহার 

কিছুই বিদ্রিত নহেন। বিশেষতঃ ভবদীয় এই অলীম গগনগামী মহাশবদে 
দ্বারা দীর্ঘ দিন অনর্থক চলিয়। গিয়াছে । আপনি ষখন এইপ্রকার তামস- 
সামসী জাতিতে জন্মিয়াছেনঃ তখন এই সংসারজাল হইতে আপনার মুক্তিলাভ 

অত্যন্ত হরহ | ২৩-২৬ 

সিন্ধু বলিবে,হে আর্ধ্য ! কি প্রকারে পুর্ববর্তী নিককষ্ট জাতিকে পরাভব 
করিতে পারিবঃ বলুন এবং ইহার সংশোধনের যদি কোন সাধু উপায় থাকে, 

ওাহাও আমাকে উপদেশ দ্রিলে আমি তাহা অবলম্বন করিব । ২৭ 

মন্ত্রী বলিবেঃ হে মতিমন্! ব্রিলৌক্যমধে। এমন কোন পদার্থই নাই, 



নির্বাণ-প্রকরণ ৫৩৭ 

যাহ! স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি প্রত দ্বার। লাভ করিতে পারে না। আমার দেখা 

আছে, অগ্ভকার গর্হিত কার্ধয কল্যকাঁর অনুষ্ঠিত সাধুকার্যোর দ্বারা আবৃর্ত হইয়। 
থাকে | স্তর1ং আপনি পুর্ধকার অসংকার্ধ্যকে জয় করত সংকার্ষে) যত্রবান্ 

হউন | যেঝ্/ক্তি যে প্রকার বস্তু প্রার্থনা করিয়া থাকে, তাহা প্রাপ্তির জন্য 

মত্ব করে এবং শ্রাস্তি বশতঃ সেই কার্ধ্য হইতে যদি প্রতিনিবৃত্ত না হয়ঃ তবে সে 

নিশ্চয়ই উহ! লাত করিয়। থাকে । লোক ষে প্রকার ষত্ত করিয়া থাকেঃ ষন্ময় 

হইয়া ষে প্রকার চিন্তা করে এবং যেরূপ হইবার কামন। করে, তাহাই সে 
হইয়া থাকে কোন প্রকারেই অগ্তঠবিধ হয় ন। 1 ২৮-৩১ 

মুনি বলিলেন? সেই সিন্ধু মন্ত্রী কড়ুক এইপ্রকার অভিহিত হইলে তাহার 
ৰাজ্যত্যাগের ইচ্ছা হইবে, এবং তখনই সে স্বীয় রাজ্য পরিত্যাগ করিবে) 
৩্দনন্তর সেই সিন্ধু সুদুর অরণ্যে যাইবে? মন্ত্রীরা বার বার অনুরোধ 

করিলেও দে আর শব্রশুন্ত রাজ্য গ্রহণ করিবে না। মেই মন্ত্রীর 

বিবেকবাক্যে সিন্ধু সাধ্গণের মধ্যে বাস করিবে এবং পুম্পে যেরূপ গঞ্ধের 
মাবিভ্ভীব হয়ঃ সেইরূপ তাহার বিবেকের আবির্ভাব হইবে । তৎপরে কি 

প্রকারে এই জন্ম হইপঃ 'এই সংসারই বা কোথা হইতে আবিভূতি হইল+ নিরস্তর 

হব্ূ্প চিন্তার ফলে সে মোক্ষলাভ করিবে । সেই সিন্ধু এই প্রকার নিত্য 
বিচারবশে সৎসঙ্গ দ্বার পবিত্র মোক্ষপদ লাভ করিবে । এই মোক্ষপদের 

মকাশে ব্রহ্মলোক পাওয়া অবধি সমুদয় সম্পদ্ বাযুকতৃক বিতাড়িত শুক্কপত্রবৎ 

সতিশয় তুচ্ছ । ৩২-৩৬ 
সগ্তপঞ্চাশদধি ক-শ্ততম সর্গ 

অফপধ্াশদধিক-শততম সগগ 

মুনি বলিলেনঃ অতীত ঘটনার ন্যায় আমি তোমাকে ভাবী ঘটনা সমুদয় 

'পিলামঃ হে ব্যাধ! এখন যাহা ভাল বলিয়া বোধ হয় তাহা করিতে 

শর 

অগ্নি বলিলেন) সেই খষির এবছিধ বাক্য শ্রবণানস্তর বিন্ময়ে বিকল সেই ব্যাধ 
“পকাল চিস্তা করত সেই যুনির সহিত গ্নানার্থ গমন করিল। এই প্রকারে 
কম্মাৎ লন্ধমিত্র সেই ব্যাধ এবং মুনি তপঃশান্ত্রাভিজ্ঞ খষিগণের সহিত ভ্রমণ 

"রিতে লাগিলেন। তাহার কিছুদিন পরে সেই মুনি স্বীয় নির্দিষ্ট আময়ুর পরি- 
শমাপ্তি ঘটিলে দেহত্যাগ করত নিব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া ব্রন্গে নীন হইলেন 1 ২-৪ 

৬ 



৫৩৮ বাশিষ্ঠ-মহারামাত্ব্ণ 

তাহার পর শতধুগ অতিক্রান্ত হইলে ব্যাধের বাঞ্চিত বর-প্রদানের জন্য 

পদ্মযোনি ব্রহ্মা তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন | ব্যাধ নিজ বাসনা- 

বেগ-নিবারণে অসমর্থ বিদ্দিতবৃত্তান্ত হইলেও সেই খধি-বর্ণিত বর যাচঞা। করিল। 

ব্রহ্মাও “তথাস্ত' বলিয়া! শ্বস্থানে প্রস্থান কারলেন এবং ব্যাধও তপঃফল-ভোগের 

জন্য পক্ষিবৎ আকাশে উড়িতে লাগিল | পর্বতবৎ বর্ধনশীল দেহ দ্বারা সেই ব্যাধ 

্রঙ্মাণ্ডের অপরপারাবস্থিত মহাকাশকে দীর্ঘকাল ধরিয়! পূর্ণ করিতে লাগিল !৫-৮ 

মহাগরুড়বৎ বেগ দ্বার তির্য্যক্, উর্ঘ ও অধঃ চতুর্দিকে গগনমার্গ অবরুদ্ধ করিতে 

দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হইল, তাহার পর সেই ব্যাধ বহুকালেও যখন আবিগ্ভাজনিত 

দরান্তির লীমা! পাইল না, তখন সে মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তাহার 

পর সেই উদ্বেগজনিত আবেগে প্রাণত্যাগের প্রযত্ববিশেষ দ্বারা সেই নভঃস্থুলেই 

প্রাণত্যাগ করিল। তাহার সেই দেহ শবরূপে নিয়ে আসিয়া নিপতিত 

ইইল। ৯-১১ 

গগনপথেই সেই ব্যাধের চিত্ত বিদুরথের প্রতিদবন্দী নিখিল পৃথিবীর অধিপতি 
পিন্ধুরূপত্ব গ্রাণ্ত হইল। মিলিত শত স্ুমেরু-পর্তবৎ সেই বিরাট-দেহ 
আকাশ হইতে বজ্ববৎ নিপতিত হইল। পদ্মযোনির কেশোও কের মত প্রতিভাত 
অন্ত কোন জগদ্ভ্রমে সেই শরীরপতনসময়ে পৃথিবীর অবতরণপথের স্তায় 

এবং পতিত হ্ইয়! পৃথিবীর আচ্ছাদনবৎ শোভিত হইয়াছিল। হে শ্রেষ্ঠ 

বিপশ্চিং! তাহার দেহ দ্বার নিখিল পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এই আমি 
ভবসকাশে সেই মহাশবের বিষয় বর্ন করিলাম। ব্রক্ষাণ্ডের ভিতর যে 

পৃথিবীমগ্জলে সেই শব পড়িয়াছিল সেই অবনী আমাদিগের নিকট স্বপ্নপুরীর 
যায় বোধ হইয়াছিল। সে শবদেহ পাইয়া রক্তাক্ত অস্ত্রবিভূষণ। শু্মাংসা 
মহোদরী দেবী চগ্ডিক! বিশেষ পরিতৃপ্তরূপে ভক্ষণ করিয়াছিলেনঃহিমালয়-পর্বতের 

্তায় মেই শবের অপূর্ধ মেদে পরিপূর্ণ হইয়! মেদিনীর মেদিনী নাম সার্থক 
হইয়াছিল। এইপ্রকারে সেই শবের মহামেদ মৃত্তিকায় পর্যবসিত হুইল | 
কালক্রমে পৃথিবী মুন্ম হইলেন। আবার এই পৃথিবীতে অরণ্য জন্মাইল, 
বিবিধ পত্তনের সহিত গ্রাম গঠিত হইল, পাতাগ হইতে পর্তসমূহ উদ্ভি্ন হইল 
এবং বাণিজ্যাদি সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১২-২০ 

অষ্টপ্চাশদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত 



একোনযষ্ট্যধিক-শততম সর্গ 

অগ্নি বলিলেন, হে সাধু বিপশ্চিতশ্রেষ্ঠ! তুমি তোমার অভিলধিত দিকে 

প্রস্থান কর। এই পৃথিবী স্থির হওয়ায় ইহা আবার পূর্বমত চলিতেছে । 

স্বর্গে ইন্দ্রেরে শততম যজ্ঞে মন্ত্রের দ্বারা আমি আহত হওয়ায় তথায় 

চলিলাম | ১-২ 

ভাপ বলিলেন, এই কথ বলিয়! অগ্নিদেব সেই স্থান হইতে অন্তহিত হইলেন ; 
বৈছ্যুতাগ্রিবৎ স্বচ্ছ আকাখপথে প্রস্থিত হইলেন । আমিও স্বকীয় চিত্তে 

পূর্বজন্মের সংস্কারসমূই বহন করত পুনরার স্বকর্মানির্ণয় জন্য গগনপথে অবস্থিত 

রহিলাম। তাহার পর পুনরায় আকাশে বিবিধ গতিতে সঞ্চরণশীল বহু প্রকার 

অবযবসম্পনন ব্রন্গাগুমগ্ুলসমূহ অবলোকন করিলাম। হে ভূপতে! দেখ 
গেলঃ কোথাও ছত্রবৎ বস্তরসমৃহ পরম্পর সংন্রগ্রভাবে শোভিত রহিয়াছে, চৈতন্তময় 
হইয়। এদিকে ওদিকে বেড়াইতেছে এবং মন হরণ করিতেছে । ৩-৬ 

হেরাঘব! কোথাও মৃন্ময় দেহযুক্ত শৈলসদৃশ ভূতবৃন্ন শোভমান ; কোথাও 
কষ্টমঘদেহ প্রাণিগণ বিদ্মান ; কোথাও ব। পাঁষাণময় শরীরসম্পন্ন অগণিত 

জীবগণ বিরাজমান । গগনে কোথাও দৃষ্ট হইল, একীভূত প্রস্তরখণ্-রচিত 
দেহধারী জীবগণ বাম করিতেছেঃ তাহাদের মাত্র বাকৃশক্তি আছে, অন্ত কিছুই 

নাই। মনোমাত্র অবযুবসম্পন্ন আমি দীর্ঘকাল এইপ্রকার অবলোকন 
করিতে লাগিলাম, তথাপি অবিগ্ভার অস্ত না পাইয়। সে সমুদয় দৃশ্টে আমার 

প্রবৃত্তি রহিল না | ৭-১০ 

তাহার পর আমি কোন জনহীন অরণ্যে মোক্ষলাভের জন্য তপশ্চরণে 

প্রবৃত্ত হইলে, আকাশ হইতে ইন্দ্র আমার এই মুগযোনি-প্রাপ্তির কথা বলিলেন। 

আমি আক|শস্থিত মন্দারারণ্যে বিচরণ করত পূর্ববস-স্কারের বশীভূত হইয়া 
স্বর্গভোগের নিমিত্ত মোহ্গ্রস্ত হইলাম। ইন্দ্র সেই কথ। বলিলেঃ আমি তাহাকে 

বলিলাম, হে দেব! আমি সংসারে অত্যন্ত খিশ্ন হইয়াছি, আমি সত্বর কি 
উপায়ে মুক্তি পাইতে পারি। তাহা বলুন। আমার এই কথা শুনিয়া ইন্দ্র বলিলেন, 

তুমি তত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া অ-রূপ এবং পবিভ্রাত্মা হইবে, এ কথা তো পূর্বেই 
অগ্নির নিকট শুনিষাছ। এই কথা বলিয়। তিনি আমাকে অন্য বর প্রার্থন। 

করিতে বলিলেন । আমিও তাহার নিকট হইতে অপর বর প্পরার্থন। 
করিলাম । ১১-১৪ 

ইন্দ্র বলিলেন, মুগযোনিতে প্রবেশ করিবার জন্ত তোমার চিত্ত বুদিন 

হইতে উন্মুখ হইয়। রহিয়াছে। হে অনঘ ! আমি এই কারণে ইহাকে অবসথস্তাৰী 

্ঠ 



৫ ৪ ন।শিষ্মহারাম।যুণ 

বলিয়া! মনে করি । মুগরূপে ভূমি যে পরম পবিত্র মহাঁসভ। প্রাপ্ত হইবে, এবং সেই 
স্থানেই আমার দ্বার। সেই অপ্রতিহত জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইবে ; সুতরাং মনোছুঃখ- 

গ্রপীড়িত তুমি মুগরূপে সংসারে জন্মগ্রহণ কর। সেই স্থানেই তোমার সমগ্র 
আত্মবৃত্তাস্ত স্বৃতিপথে উদয় হইবে৷ এ বৃন্তাস্ত স্বপ্নবৎ। ভ্রম-সদৃশঃ সীমাহীন 

কল্পনা-সন্ভৃত এবং বাক্যপ্রসঙ্গ বশতঃ পরলোকান্ুভূত পদার্থের স্বৃতির ন্যায় 
বোধ হইবে । যে সময় তুমি মৃতত্ হইতে মন্ব্যত্ব পাইবে, তখন জ্ঞানানল 

দ্বার দগ্ধ দেহাবসানে তোমার অন্তঃকরণস্থিত সকল বন্তই শ্ৃর্তি প্রাপ্ত হবে| 
তাহার ফলে তুমি অবিগ্ভানামে প্রসিদ্ধ চিরভ্রান্তি ত্যাগ করত স্পন্দহীন পবনবৎ 

নির্বাণ লাভ করিবে । ১৫-২০ 

দেব ইন্দ্র এই কথা বলিবামাত্র তখনই আমি অরণ্যে মুগ হইয়াছি, আমার 

মনে এইরূপ নিশ্চিত জ্ঞানোদয় হইল | তদবধি মন্দারারণ্যের কোন প্রদেশস্থিত 

শৈলে তৃণ ও দর্ভাঙ্কুরভোজী মৃগরূপে অবস্থিত রহিলাম | ২১১৯। তাহার পর 

এক দিন মুগয়ার নিষিত্ত সমাগত সীমান্তাধিপতিকে দেখিয়া ভয়ে আমি পলায়ন 

করিতে লাগিলাম। হে রঘুবর ! তাহার পর সেই সীমান্তরাজ আমাকে ধৃত 
করত তিন দিন নিজগৃহে রাখিয়। ভবদীব ক্রীড়ার নিমিত্ত এখানে আনিয়া- 

ছেন। হে অনঘ। এই আমি সাংসারিক ইন্দ্রজাল তুল্য বিবিধ বিচিত্র রসযুক্ত 
ত্বীর় বৃত্তান্তসকল আপনাকে জ্ঞাত করিলাম । এই যে অবিদ্যা, ইহা শাখা- 

প্রশাখাসমাদ্থিতা অনন্ততুল্যা ; আত্মজ্ঞীন ব্যতীত অন্ত কোন উপায়েই ইহার 
উপশান্তি সম্ভব নহে । *৩-২৬ 

বাল্ীকি বলিলেন, বিপশ্চিৎ যে সময় এই সকল কথা বলিয় মুহূর্তের জন্য 
নীরব হইলেন; সেই অবলরে অনিন্দ্যবুদ্ধি রাম তাহাকে জিজ্ঞাস। করিলেন, হে 

প্রভো ! যদি অপর সম্বল্পরূপ হরিণ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। তবে সঙ্কল্শূনট 

পুরুষ ও অপর দঙ্বরলস্থিত পদার্থসমুদয়ও আত্মাতে দৃষ্ট হইয়] থাকে, ইহা! কি 
প্রকারে সম্ভব, তাঁহা৷ আপনি বলুন । ২৭-২৮ 

বিপশ্চিৎ বলিলেন, পূর্বোক্ত মহাশব পতিত অবস্থায় ছিল। কোন সময় 
যক্ঞগর্ব্বিত ইন্দ্র পৃথিবীতে যাইতে য|ইতে ব্যোমমার্গে সমাধিমগ্ন মহর্ষি দুর্বাসাকে 

অজ্ঞাতনারে মৃতজ্ঞানে পদাঘাঁত করিয্বাছিলেন ; ইন্দ্রের আচরণে কুদ্ধ হইয়। 
মহর্ষি দুর্বাসা তাহাকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, অরে ইন্দ্র! ব্রহ্গাণ্ডের 

ন্যায় বিরাট মহাঘেোর শবদেহ শীঘ্রই তোমার ব্রক্ধাগ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া 
ফেলিবে। আমাকে শব মনে করিয়। তুমি আমার অপমান করিয়াছ, 
সেই আমার অভিশাপে শীঘ্রই তোমার পুথিবীতে গতি হইবে । সেই খধি 

ইঞ্জের মৃগভাবকল্পনাত্মক কথা ও “তথ| দেৰে। মুগশ্চ তং তুল্/কালং বিপশ্চিত।' 
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এই ' উক্তির দ্বার। যে কল্পন। প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই কল্পন। তদ্রপে মং 

( বহিংপ্রশ্দুটরূপে বিদ্যমান) হ্ইয়া সেই খধির বাক্যান্ুপারেই আপনাদের 

দৃষ্টিপথে পড়িঘ়াছে। প্ররুতপক্ষে ব)বহারিক জগৎ সৎ এবং সাঙ্কপ্সিক জগৎ 

অং, এইরূপ হওয়! সম্ভব নু; কেন ন!, সংই হউক আর অসংই হউক, 
উভয় বিষব্ে একরপ প্রতিভাই উদয় হইয়া থাকে | ২৯-৩৪ 

হে রাঘব | আরও দেখ+এই যুক্তিপুর্ণ বিষয়ের অধিম্পষ্ট প্রতিপত্তিলাভের জন্য 
অন্য এক যুক্তি শ্রবণ কর। যাহাতে সর্ব, যা হইতে সর্ব্,যাহ। সর্বময় এবং সর্ব- 
ব্যাগী, এরূপ ব্রদ্গবিষয়ে সকলই সন্ভব! সেই সর্বশক্তিসম্পন্ন ব্র্গে সঙ্কল্প-সকল 

পরম্পর সংযোগ ন। হওয়। যে প্রকারু সম্ভব সেইরূপ সংযুক্ত হওয়াও সম্ভব । সঙ্কল্ল 

সকল ষে পরদ্পর হইতে পারে, ইহ। হরিণদর্শনাদি দ্বার। স্পষ্টই জানিতে পার। 

যাইতেছে । কেন না, যাহ। সর্ধন্বরূপ, তাহাতে রৌদ্র ও ছায়া-_-এই ছই-ই বিরাজ- 

মান। যদি বিপরীত পদার্থসমূহ পরস্পর সংযুক্ত ন। হয়ঃ তবে বর্গের স্বরূপত। 

কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে এবংকি জন্যই ব। সঙ্কল্পময় পুরীসমূহ পরস্পর সংযুক্ত 

হইয়। থাকে? এইপ্রকার বাকাসমুদয় সদ্রূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে । সৎ এবং 

সর্বন্বরূপ ব্রন্গে বিরুদ্ধ স্বভাবযুক্ত পদার্থ-সমূহ নিশ্চয়ই সংযুক্ত হয়ঃ তাঁতার সকাশে 

এরূশ কোন কিছুই নাই, যাহা অসভা নহে। যিনি সর্ধস্থানে সর্বরূপে সর্ধ- 

সময়ে অবস্থিত) প্রবল। মায়া তীহাকেও মোহ্গ্রন্ত করে; ইহাই বিচিত্র । ৩৫-৪১। 

নাহাতে বিধি ও নিষেধ একত্র অবস্থিত। সেই ব্রহ্ম আপন দ্বার! স্বয়ংই ব্যাপিয়া 

আছেন। সেই ব্রঙ্গের সত্ত। জন্ট অবিদ্থা আদি ও অনাদি-_তুল্যরূপেই অন্ভৃত 

হয় এবং ত্রিলোকের ষে পর্যন্ত বিগ্মান থাকে, সে পর্য্স্ত তাহা মাত্র বিশুদ্ব 

গ্রানরূপে স্ৰরিত হয় না; তাহার যদি সত্ত। না থাকিত, তাহা হইলে মহাকলে 

বিধ্বস্ত পদার্থপমদয় তখনি কি প্রকারে স্থ্ট হয়ঃ কিরূপেই বা অনল» পবন ও 

ম্িকার উদ্ছব হইরা থাকে? স্থতরাং ব্রন্মের স্বভাব-স্ষরণ ব্যতীত এ জগৎ 

অস্ত কিছুই নয্ব। যে সকল প্রতিবাদী বেদান্ত প্রভৃতি শান্্ ও বিদ্র্গের অন্ুভব- 

সিদ্ধ দৃষ্ান্তপমূহ অপ্রমাণ বলিয়। ক্লান্ত অবধি তর্ক করিয়া! আসিতেছে, সেই 

: সমুদ্ প্রশস্ত ব্যক্তির সহিত সাধুগণের ব্যবহার কর্তব্য নহে । কেন না, 

চিৎশক্তির এইপ্রকার বিলাসের মর্ম হৃদয়ঙ্গম হইলেই মুহূর্তমধ্যে সমুদয় বস্তই 

প্রমাণীকৃত হইবে। ত্রহ্গসত্ত। পরিশুদ্ধ জ্ঞানন্বরূপ, আমি স্বয়ংই অবিষ্যা, এই 

প্রকার জ্ঞান ব্যতীত অন্বিধ জ্ঞান দ্বার। কোন কিছু প্রমাণ হইতে পারে ন1। 

স্পন্দন হইতেই যেরূপ বাতগ্রীর শ্ফুরণ হয়, তদ্রপ সেই ত্রহ্মসত্তাই জগদাকারে 

প্তি পায় । এই সংসারে কোন ব্যক্তিরই জন্মগ্রহণ বা মৃত্যু হয় না ৪২-৪৮ 

আমি মৃত কিংব। জীবিত আছিঃ এ সমুদয়ই চিদাত্বিক! প্রতিভামাত্র। 
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যদি অত্যন্ত পবংসকেই মৃত্যু বল! যায়ঃ তবে উহাও নিদ্রাজনিত স্থুখের 
স্ঠায়। 'পুনরায় ষদি উহাকে দেখ! যায়) তাহা হইলে উহাকে জীবিত বলা 
ইয়। স্বতরাং এই সংসারে মৃত্যু কিংবা জীবন বলিয়া কিছু নাই। মাত্র 
2 কেরই শ্ষুরণ হইয়া থাকে । জীবন ও মৃত্যু-_এই ছুই আছেও বটে, নাইও 

বটে ; চৈতন্টের বিলাস জঙ্ঠয এই ছুই বিগ্যমান, চৈতন্যের বিলাদের ষদি অভাব 
হয় তাহা হইলে এঁ দুইয়ের অবিষ্যষানতা| হয়। একমাত্র চিতিই সর্বসময়ে 
চেতিত। স্থতরাং তাহার অসীম কল্যাণ হউক । চৈতন্য না থাকিলে জীথনের 
আর কি পদার্থ আছে? সেই চিন্মাত্র জীবন নৈসর্গিক ক্ষয়হীন এবং ছুঃখশন্ | 
স্ৃতরাং ছুঃখই বা কাহার কোথায়? এই ব্রন্গাণ্ডে ফত গকাঁর নামরূপ দেখ! 
যাম, সে সমুদয়ই চিদাকাঁশের বিলাস, ইহা অপর এক বস্, এইপ্রাকারে একত্র, 
দ্বত্ব প্রভৃতি উল্লিখিত হয়ঃ কিন্ত একত্ব-ঘিত্বাদি কিরূপ ? জলে যেরূপ আবর্তাদি 
জন্মায়, সেই পরব্র্ম চিতিতে দেহ প্রভৃতিও তদ্রপ | চিতির সত্তার সন্গিবেশ- 
রূপ কারণ ব্যতীত অপর কারণ নাই বলিয়। এই সমুদয়ই আকাশম্বরূপ | এই 
অঘন ত্রহ্গাড চিতির বিলাস এবং অপ্রত্তিথ | যে বস্ত্র স্ুঘন) ব্যগ্র এবং অপ্রতিঘ- 
রূপে অবস্থিত আছেঃ তাহাই বিচিত্র। এই জগতে অতীতও কিছু নাই, 
বর্তমানের অন্ভবও কিছুই নাই, এই বর্তমান অনুভূতিতে শূন্যরূপ আত্মা 
জগৎপিশাচরূপে প্রভাসিত হইতেছে ইহা! জানিবে। এই চিদাকাশ যেরূপ 
শন্স্বরূপ, এই দৃশ্ঠমান জগৎও তদ্রপ শূন্যন্বরূপ ; কেন না, আমর! চারিদিকে 
যে আকাশ দৃষ্টিগোচর করি+ উহা! চিদাকাশেরই শ্দুরণমাত্র। এক স্থানে 
মৃত্তিক।, অপর স্থানে গগন, পবন প্রভৃতি ভূতনিচয় ; কিন্তু এই সমুদয়ই আকাশ 
ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। চিত্র ভাসই জগৎ, ইহাদের মধ্যে প্রক্য বা ভেদ 
কোন কিছুই নাই । ৪৯-৫৮ 

এ জগতে প্রতিঘত। বা অপ্রতিঘতাঁও নংই। তত্বজ্ষের নিকট নিখিল 
শ্টপদার্থ অপ্রতিঘরূপে শ্কুরিত হইয়া থাকে । এই সংসারে জ্ঞত্ব বা অজ্ঞ 
এই উভয়কে সব্দরপে নির্দিষ্ট কর! চলে না ; কেন না, পূর্ণজ্ঞানের উদ্ভব হইলে সং 
ও অসৎ এই ছুই-ই একীভূত হয়? সুতরাং সকল পদার্থ ই কাষ্ঠবৎ যৌন । এই 
অসীম ব্রন্গের স্বরূপঃ এবং সেই ব্রহ্ষই পরম পদ। সুতরাং এই নিখিল জগৎ পর- 
্রন্ষের বিকাশমাত্র, ইহাই দিদ্ধান্ত । ৫৯-৬১। এই চিদ্বস্তর স্বরূপ বল! হইল এবং 
উহা ক্মাপনাতেই স্কুরিত হইয়া থাকে । চিদ্বাকাশের স্ফুরণই অপ্রতিঘ ব্হ্ধাণ্ডের 
স্বরনীপ। সকল স্থানে, অধিক কি, প্রতি অঙ্গুলীপরিমিত স্থানেও সংখ্যাতীত 
সর্গ এবং অগণ্য মৃত প্রাণী পরম্পর অনৃশ্ঠ ও অপ্রতিঘরূপে অবস্থিত আছে, 
উত্তরোত্তর স্ঙ্সস্বরূপ সেই সমুদয় পিদ্বলোক স্ব স্ব কক্সন্বরূপ পাইয়া যথাণ 
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পরস্পর মিলিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্ষে প্রোতরূপে অবস্থান করিয়াও তাহার! 

পরস্পর কাহাকেও দেখিতে সমর্থ হয় না। এই আকাশম্বরূপ দৃশ্ঠলক্ষী 

আত্মাকাশেই প্রকটিত হইয়। থাকে । ইহা অন্য কর্তৃক অদৃষ্টা চিদ্রপা ও নিজেই 

নিজের দ্রষ্ট। । রাত্রিশেষের অন্ধকারন্বরূপা এই দৃশ্টলক্মী সম্যক্প্রকারে বিজ্ঞাত 
হইলেও যথাষখভাবে অবস্থিত। (জ্ঞানমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে )। ৬২-৬৬ 

তত্বজ্ঞানোদয় হইলে) অশেষ প্রকার বিশেষ বিশেষ জ্ঞাননিবৃত্তি দ্বারা প্রক্কত 

তন্থনির্ণঘ হইলে এই জগৎ নই হউক, আর অসৎ হটক, তিরোহিত হইয়। থাকে । 

প্রতিযুহূর্তে সাগরবারিবিন্দুসযূহের যেরূপ বিশ্লেষ ও মিলন দেখা যায়, ব্রক্মরপ 

সাগরে প্রাণিসমূহের পরস্পর সেইপ্রকার বিশ্লেষ ও মিলন ঘটিয়া থাকে । 
স্বপ্ীবৎ স্থষ্টর বিলাস প্রভাসিত হয়; স্থষ্টর প্রথমে চিত্মাত্র আকাশময় 
অবস্থায় অবস্থিত ছিল। স্থতরাং এই দৃশ্য সকল শান্ত ব্রদ্ধ হইতে অপৃথক্, ইহাই 
প্রতিপন্ন হইল। নিজ কর্মমফল-বিজ্ভ্তিত অসীম সম্পংশালী সমুদয় জগৎকে 

আমি দেখিয়াছি ও উপভোগ করিয়াছি, আমি কত যুগ-যুগান্ত ধরিয়া চারিদিকে 

বিচরণ করিতেছি, তত্বজ্ঞান ভিন্ন এই দৃশ্য-দোষের অন্য কোন উপাষে নিবৃত্তি 
ওয়া অপন্ভব | ৬৭-৭০ 

একোনবষ্ট্যধিক-শততম সর্গ 

যষ্ট্াধিক-শততম সর্গ 
বাল্সীকি বলিলেন, যে সময় বিপশ্চিং এই কল কথা। বলিতেছেন। ঠিক সেই 

সময় ভগবান্ মরীচিমালী বিপশ্চিংকথিত বৃত্তা্তসমূহ স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিবার 

জন্ঠই (ষন নিজ পাদ অর্থাৎ রশ্মিপকল বিকিরণ করিয়া অস্তাবলম্বী হইলেন । 

ন্দূভিসমূহ দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া দিবাবসান ঘোঁষণ! করিল এবং সেই ছুন্দুভি- 
নিনাদে দিজ্মগুল পরিতুষ্ট হইয়! ষেন জয় জয় ধ্বনি করিয়া! উঠিল। রাজ্যান্থরূপ 
সম্পত্তি, প্রাসাদ; দার ও অর্থাদি রাজা দশরথ বিপশ্চিতের নিমিত্ত করিয়! দিয়া 

মতাভঙ্গের আদেশ দিলেন । রাম, বশিষ্ঠঃ দশরথ প্রভৃতি পরস্পর অভিবাদন, 

প্রণাম ইত্যার্দি সমাপন করিয়া স্ব স্ব আবাসে গমন করিলেন। সভ্যগণও 

স্নানাহার সমাপনান্তে বিশ্রাম করত পরদিন প্র1তঃকালে সভান্থ হইলেন ৷ আবার 

পৃর্ববৎ সভার অধিবেশন আরম্ভ হইল। তাহার পর চন্ত্র যেরূপ স্বীয় বদন- 
হধ! উদ্গিরণ করিয়া! থাকেন, সেই মুনি সেইরূপ হৃদয়স্থ আনন্দ উদ্গিরণ করত 
পূর্বকথ। বিবৃত করিতে লাগিলেন । ১-৬ 
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হেরাঙ্ন্! অবিদ্ধা যদিচি অসৎ তথাপি সদ্রূপে অবস্থিত আছেন । 

বুঝিনা দেখুনঃ এই বিপশ্চিৎ বনু প্রধত্বেও ইহার স্বরূপনির্ণষে কৃতকার্ধ্য হন নাই । 
যতক্ষণ ন। এই অবিগ্ঠার স্বরূপ অবগত হইতে পারা যায়; ততক্ষণ উহাকে অলীম 
ও চিরস্থায়িনী বলিষ্া বোধ হয়; কিন্তু অবগত হইতে পারিলে মুগতৃষ্িকার 

নদীবং উহা! অতক্কিতে বিলুপ্ত হয়। হে মতিমন্! এই বিপশ্চিৎ ভাসের 
ঘটনাসমূহ আপনি পিজে এবং আপনার মন্িবর্থ দেখিয়াছেন। ইহার পর 
এই সমুদর আলোচনার ঘর! তত্বজ্ঞানের উদয়ন হইলে অবিদ্ভার উপশান্তি হইবে, 
তাহ। হইলেই আপনাদিগের স্তায় ইনিও জীবনুক্ত হইবেন | শ্রঙ্গ স্বযংই 
অবিগ্তাজ্ঞানকে সদ্রূপে ধারণ করিয়াছেন, অবিদ্যান্বূপ অসৎ হইলেও 

এই ভ্রম বশতই সদ্রূপে দৃষ্ট হইয্বা থাকে । যত দিন এই অবিগ্ঠাকেই শ্র্গরূপে 
জ্ঞান হম, তত দিন ইহা অপরিজ্ঞাত থাকে, কিন্তু পরিজ্ঞাত হইবার পর ইহার 

পৃথক সন্ত| থাকে না। এই মোহরূপ মাধবমপ্জরী অবিদ্া শীমাশৃন্াঃ বিবিধ 

ফলধুক্তীঃ জড়রূপাঃ মনোহরণকারিণী এবং রসময়ী। এই অবিদ্ভা বনজ 
বনলতাবৎ অন্তঃসারণুন্ঠ।, গ্রন্থিমতী, কোমলা, স্পর্শশালিনী, কণ্টক-অস্কুরযুক্তা। 
জড়|॥ রসমধ়ী ও বিস্কৃতা। ইহাতে অনর্থক ফলের আশা জন্মায় প্রকৃতপক্ষে 

ইহ। নিশ্ষন। অথচ চিন্তহারিণী এবং অকাল-পুষ্পমাল)বৎ অশ্ুভদ। বলিয়া গণ্য! । 

দীর্ঘ অদ্ধক।র রাত্রির ন্যায় অকিঞ্চিতরূপিণী হইয়াও ইহ। নান| ভুবনব্যাপিনা, 
ঘনরূপা, ভূতাকুপ। ও আলো কহীন। | ৭-১৬ 

এই অবিগ্ভ! কেশোওকত্রান্তিবৎ বিবিধগ্রন্থিবুক্তাঃ অনর্থক দৃণ্তমানা কিংবা 
দৃপ্তমানা হইয়া আঁকঞ্চিতৎবূপ|। চিদীকাশে ইহ। বিচিত্রবর্ণ গুণহীন, 
বিততাকৃতি উতপাতস্থচনাকারী ইন্ত্রধন্গবৎ বিদ্যমান । ইহা বর্যাকালীন নদীর 
হ্যার বহু জড়-তরঙ্গরূপ|, অর্থাৎ নদীপক্ষে জড় হইতেছে জল এবং অবিগ্ভাপক্ষে 

জড় হইতেছে মোহঃ মলিন ফেনসম্পন্ন চক্রবং আবর্তময় ও ধ্বংসশীল। উহাতে 

নিরন্তর শত শত ব্রঙ্গাগুরূপ শুষ্ক মরীচিক।-নদী প্রবাহিত হইতেছে ; উহা শ্বশান- 

মৃত্তিকার মত শ্রীহীন, কুক্গ; শুষ্ক ও ধুলিধুসরিত। ৷ নিদ্রিত ব্যক্তি যেরূপ স্বপ্র- 
নগরে বিচরণ করিয়। তাহার সীমানির্দেশ করিতে পারে না, তদ্রপ এই জাগ্রৎ- 

স্বপ্রনগরেও অর্থাৎ এই ব্রহ্গাণ্ডেও দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিয়া কেহই ইহার অন্ত 
পায় ন।। ৯৭-২৯ 

যে সমুদয় প্রাণী এক দৃণ্ত-্গগতের শরীর ত্যাগ করত সেই জগদাকারধারণা 
সুদৃঢ় রাখে মরণের পর নিরবয়ব অবস্থায় প্রাণিগণের সক্কল্পজালই আবার অন্ত 

জগত ও সেই স্থানের দেহাকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়। থাকে । চিদ্গগনের কোশ- 
স্বরূপ তাহাদের সেই সক্বল্প-পারম্পর্য্যই বিমানপুরী প্রস্থৃতি মুর্তিতে আকাশমণ্ডলে 
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সিদ্ধবলোকরূপে পর্যবসিত হয় । ফল কথা, তত্বজ্ঞের নিকট এ সমুদয় সঙ্ষপ্প- 
বিব্তস্বরূপ সিদ্ধ নগর প্রভৃতি দৃষ্ট না হইলেও অতত্জ্ঞের দৃষ্টিতে অদৎরূপেই 
প্রতিভাত হয়। মুত প্রাণীর এ সিদ্ধনগর ক্রমশঃ সুবর্ণ-মনি-মাণিকা।দি এশ্বর্ষ্য 

পূর্ণ হয় ; ক্রমে ক্রমে ভুক্ষা, ভোজ্য, অন্ন, অনৃত্রময় সরসী, মধু$মছ দধি, ক্ষীর, বত 
প্রভৃতির নদী, চন্দ্রসদৃশী সুন্দরী রমণীগণ» যাবতীয় খতুর ফল, পল্লব, কুস্থম এবং 
স্ন্দরীগণের হাব-ভাব-বিলাস দ্বার। ভহ। পুর্ণতা-প্রাপ্ত হয়। সেই মৃত প্রাণীর 

সম্কল্প জন্যই গগনতলে সর্ববিধ এশ্বর্যয সমাবিষ্ট হর । কোন কোন সিদ্ধনগর' 
সঙ্কল্পবলে সহশ্রচন্ত্রমগ্ডল দ্বার পরিপুর্ণ, কোনটি শত স্ু্য দ্বারা পরিশোভিত, 
কোনটি স্বর্থময়ঃ কোনটি ব1 সুঠাম, আবার কোনটি বা বারিপুর্ণ, কোন কোনটি 
তমোময়? কোনটি কা প্রকাশময়, কোনটি নিত্যানন্দপৃণ, কোনটি তুলাসমষ্টির 
গ্যায় অত্যন্ত লঘুঃ বায়ুপ্রবাহে ইচ্ছাবশে যে কোন স্থানে যাইতে সমর্থ | ২২২৯ 

কোন কোন নগর কল্পনাবশে উৎপন্ন হইয়াই আবার মুহূর্ভমধো ধ্বংস হইয়া 
যায়। £কানটি বা দেবগণের আবাসস্থানরূপে চিরস্থায়ী হয়, সেই স্থানে অন্ন ও 
পানীয়ের প্রাচুর্য ঘটে। সেই সমুদয় দেবভূমি বিচিত্র বস্তর সমাবেশে বিবিধ 
শশ্বর্ষো পরিপুর্ণ” সকল খতুর গুণসমূহে সব্বদা পরিশোভমান+ সর্ববিধ বাসনার 

কলদায়ী হইয়। থাকে । শাস্্নিদ্দিষ্ট সৎকম্ম দ্বারা তাহার ফলরূপে পরিণত 

হইয়। দৃট়রূপে অবস্থিত মৃত প্রাণীর অগ্তঃকরণ কি প্রক1রে পূর্বক থিত স্থলভাবে 

পরিণত হুয়, তাহ| বলিতে পার কি? মনোরথকল্লিত মানসিক পদার্থে যেন্প 

চিন্মাত্র-সত্বামাত্র দুষ্ট হই) থাকে, তদ্রুপ জগৎ্-মাত্র যদ ব্রহ্মচৈতন্যময় হয়, 

তাহা হইলে মৎকথিত উক্তিই যথার্থ হইতে পারে অর্থাৎ সঙ্কল্পবলে ব্রহ্মচৈতন্তই 

নান্তি বশতঃ যে ব্রন্মাগুরূপে পরিণত হইতেছেন? ইহাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়! প্রতীতি 

হইবে । এতন্বাতীত ষদ্দি অন্ঠবিধ কিছু থাকে, তবে বল, সেই জগৎ কিরূপ? স্থষ্টির 
আদিতে এ ব্রহ্মা "যমন কিছু ছিল না, সেইরূপ অন্ঠ কারণও বিদ্যমান ছিল না। 

অতএব ব্রন্ধাগুকে ব্রহ্মচৈতন্য হইতে স্বতন্ত্ররূপে স্বীকার করত অন্য কিছু বলিতে 

ইচ্চা কর কি? তাহা হইলে আমার যুক্তিও অসত) হয? পড়ে । ফল কথাঃ এই 

বঙ্গা্ড প্রকৃতই মিথ্যাঃ সঙ্কল্পবলেই উহ| ব্রহ্গচৈতন্টে আকা শপুষ্প প্রভৃতির স্তায় 

প্রকাশ পাইতেছে মাত্র ৷ সম্কল্প বার সমুদয় বস্তই প্রতিভাত হওয়৷ সম্ভব? ইহাতে 

বিস্ময়ের বিষয় কিছুমাত্র নাই । তবে ষদি তোমর]। ইছা। বল যে, সঙ্কল্পবলে 
আমর] ইচ্ছামত দেখিতে বা কার্য করিতে সমর্থ হইব ন। কেন+ তাহাতে 
আমার বক্তব্য এই ষে, তোমাদের সেই প্রকার তীব্র ইচ্ছ। নাই বলিয়াই 
তোমর। উদ্ধাতে সমর্থ হও না । ৩০-৩৫ 

হে সাধো ! সক্কল্পের ষদি তীব্র বাসনাবেগ থাকে? তাহ। হইলে তুমি বা 
৬৯ 
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অন্ত যে কেহ ইচ্ছাবশে আকাশেই নগরনির্ধাণ করিতে সমর্থ হইতে পার এবং 

এই দেহ ত্যাগ করত অচিরে সেই কল্পিত নগরের অধিবাসিরূপে অন্য শরীর 
প্রাপ্ত হইয়! উহার উপভোগে সমর্থ হইতে পার । যিনি দৃঢ় সঙ্ষল্প দ্বার। পুর্বকথিত 

সিদ্ধনগর ও নিজকল্পনায় পুর প্রভৃহ্তি এতছুভযের অস্তিত্ব স্বীকার করত তাহার 

অনুগমন করেন, মরণের পর তিনি সেই কল্পিত সিদ্বনগরে বাস এবং হ্বর্গাদি- 

সুখ অবস্তই ভোগ করিয়া থাকেন! তিনি সঙ্কল্পবলে যে বস্তূতে যাহা সত্যরূপে 

ধারণ! করেন, তাহাই পাইয়া থাকেন । স্বর্গ ও তত্রস্ত সিদ্ধগণঃ যদ্দপ 

কল্পনাবশে জীবের অন্তরে প্রতিভাসিত হন, তব্রপ নরক প্রভৃতি ছুঃখভোগ ও 

কল্পনাঁবলে অনুভূত হ্য়। কল্পনাবলে মনের ভিতর যাতা কিছু কল্সিত হইবে, 

দেহ গাকুক কিংবা নাই থাকুক, তাহাই অন্ভব করিবে : কেন নাঃ দেহ 

মনোময়, মানসিক কল্পন| দ্বারা আপনা হইতেই দেহের উৎপভ্ভি হইয়া থাকে । 

সঙ্কল্পবলে জীব যেরূপ এক দেহ-ভাবনা পরিহার করে, আবার সেই সঙ্কন্প দ্বারাই 

সেইরূপ অন্য দেহ তৎক্ষণাৎই দেখিয়া থাকে | ৩৬-৪১ 

আকাশময়ী ভাবনা যদি শুভ হয়ঃ তবে আকাশকেই 'শুভলোকরাপে 

দেখে ও অন্তভব করে এবং যদি অশ্তুভা হয়ঃ তাহ! হইলে সেই আকাশকেই 

অশুভলোকরূপে দেখে ও অনুভব করিতে থাকে৷ বিশুদ্ধা চি দিদ্ধনগর 

দেখে এবং দেই স্থানে বাস করিতেছে বলিষা মনে করে। অশুভ 

চিৎ অগ্তভ নরকরূপ ছুঃখভোগ করে| যাহার চিৎ অশুদ্ধ।? মে মৃত্যুর পর মনে 

করেঃ আমি ঘুপ্যমান প্রন্তর-চক্রদবয় বারা পিষিয় যাইতেছি, অন্ধকূপে পড়ি 

গিয়াছি, আমার আর উদ্ধারের উপায় নাই | ৪২-৪৪ । প্রচণ্ড শীতে আমার দেহ 

পাষাণ-শীতল হইয়াছে ; পিশাচ-সমাকীর্ণ অঙ্গাররাশি-পরিব্যাপ্ত মরুভূমিতে 

আমি থুরিতেছি। মদীয় গাত্রে ভম্মহীন প্রজ্বলিত অঙ্গারময় মেঘ জগস্ত 

অঙ্গাররাশি বৃষ্টি করিতেছে । আমার গাত্রে প্রতপ্ত নারাচান্্র পড়িতেছে। 

পাষাণ চক্র ও অস্ত্র সকল নদীবৎ প্রবাহিত হইতেছে, এইপ্রকার ভীষণ গগনে 

আমি পরিভ্রমণ করিতেছি। মেঘারুতি কুঠারাঘাতে আমার বক্ষস্থল চূর্ণ 

বিচূর্ণ হইতেছে । উত্তপ্ত লৌহপাত্রে ছম্ ছম্ শবে পড়িয়া আমি “ভাজা ভাজা 

হইতেছি। সুদীর্ঘ অন্তর-ষন্ত্রে পতিত হইয়া “কটু কট” রবে প্রগীড়িত হইতেছি। 

চক্র, বজ, গদা, প্রাস। শুল। তরবারি, বাণসমূহ আমার দেহে বধিত হইতেছে । 

শালুলী তরুর কণ্টকযুক্ত গাত্রে আমার দেহ ঘযিত হইতেছে, আমি পাশ-আস্তরে 

আবদ্ধ হইতেছি। শত শত নিশিত শক্তি অঙ্্ বারা আমি খণ্ড-বিখণ্ড হইতেছি। 

প্রতপ্ত বালুকাস্তপে পড়িয়া যাইতেছিঃ পাঁতালে ভুবিতেছি। দীপবেশধারা 

উন্কাগ্িতে পুড়িগা যাইতেছি। প্রচণ্ড প্রজ্জলিত অঙ্গারস্তপে পঞ্ডি* 
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সেই স্থান হইতে আর বাহিরে আসিতে সমর্থ ইইতেভি না। শরঃ শক্তিঃ গ্দী, 

প্রাস, ভূশুতী, চক্র প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ হইতেছি। আমি প্রেত হইয়া! অন্যান্ত 

প্রেতের সহিত ক্ষুধার তাড়নায় পরস্পরের গাত্র চিবাইতেছি। তাঁদৰৃক্ষাপেক্গীও 

অভ্যুচ স্থান হইতে কঠিন পাষাণে পড়িতেছি।৪৫-৫২ | অশুচি শোণিত-পদ্বপুয়ময় 

নদীতে নিপতিত হইয়৷ পচিযা মরিতেছি। শিল|) অস্ত্র, অশ্ব এবং হস্তিপদতলে 

নিপীড়িত হইতেছি। জনপরিপুর্ণ নিবিড় অন্ধকারসমাচ্ছন্ন গর্ভে পড়িয়াছি, 

পেচক আমার গাত্রের মাংস খাইতেছে। যমকিন্করর1 আমাকে মুষল দিয়া 

মারিতেছে। শকুনিরা আমার মাথা, হাত, পা৷ প্রভৃতি [ছঁড়িয়া খাইবার জন্য 

অধীর হ্ইয়াছে। স্বীয় পাপকর্খ্সমূহ মনে করিম। দে আরও ভাবে ষে, 

কুকর্থের ফলে আছ আমাকে এই কফলভোগ করিতে হইতেছে । ইহার পূর্বেও 

আমি বহুবার এইরূপ কর্মফল পাইঘাছি। চিন্তগগনে এইপ্রকার চেতনাসম্পন্ন- 

দেহ কিনব! অভূতপূর্ব আর মাহা কিছু প্রভাসিত হইয়াছে কি হয় নাই, সে 

সমুদই কল্পনাধলে মন হইতেই উদ্দূত হইয়াছে ; এই নিমিত্ত সকলই মনোময়। 

ন্বল্নবলে যাহ। অনুভূত হইয়। থাকে, ইচ্ছ। হইলে তাহাকে সম্বরলবলে চিরস্থায়ী 

কর। যাব । ৫৩-৫৬ 

ষষ্ট্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত 

একযফ্ট্াধিক-শততম সগ 

শ্রীরাম প্রশ্ন করিলেন, হে ব্রক্ষন। এই যে আপনি অসংখ্য স্বথ-ছুঃখ 

অবস্থাপুর্ণ মুণি ও ব্যাথের বিষয় বলিলেন, ইহ কি নিতু স্বপ্ন-বৃত্ান্তের ন্যায় 

আপন! হইতেই ঘটে, কিংব| অন্ত কোন কারণে ঘটিয়। থাকে ? ১ 

বশিষ্ঠ উত্তর দিলেন, এইপ্রকার আকাশময় প্রতিভাসরূপ তরঙ্গ পরমা তম 

সমুদ্রে সর্বসময়ে আপন। হইতেই উদ্ভত হইতেছে স্পন্দরূপী হইতে যেমন নিরস্তর 

সপন্দকণার উদয় হয়, তদ্রণ চিদ্-গগনের চিৎসত্ত। বশতঃ অবিরাম এইপ্রকার 

বোধ হইতেছে । সমগ্র বস্তই যে পধ্যস্ত না পৃথগাকারে পরিণত হয়, সে 

পর্য্যন্ত নিজ মূর্তিতে প্রতিভাত হইয়া থাকে ; মৃত্তিকা ও ঘট যেরূপ হয়ঃ ঠিক 

তদ্রুপ ; যতক্ষণ মৃত্তিকা ঘটে পরিণত না! হয়ঃ ততন্গণ উহা মৃত্তিকারপেই দৃষ্ট হয়, 

যখন ঘটে পরিণত হয, তখন আর উহাকে মৃত্তিকা বলিয়া বোধ হয় না। 

একমাত্র শরীর যেরূপ নানারূপ অবয়ববিশিষ্ট হয়ঃ সেইরূপ চিন বন্ধই 
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এক আকাশমণ হইথাই নানারূপে প্রভাগিত হন। এই নান। ঘুর্তির মধ্যে 

কোনটি স্থির, কোনটি অস্থির আবার কোনটি বা অস্থাঘ়িরূপে প্রতিভাত 

হইতেছে । কল কথ, নিখিল বস্তই আকাশময় অন্বস্বরূপ এ সেই ব্রন্মেই অবস্থান 

করিতেছে । ২-৬ 

স্বপ্নে যেরূপ আত্মাতেই নগরজ্ঞান হইয়৷ থাকে, সেইরূপ এই চিদাকাশে 

এই প্রকার বিচিত্র ভাব প্রভাসিত হয়। ফল কথাঃ ইহাতে সারই বা কি 
আছে, আর অসারই বাকি থাকিতে পারে এবং সৎ বা অসংই বা 

কি হওয়া সন্তব? কেন না, এই সমগ্র দৃশ্টজগৎকে প্রকৃতরূপে জানিতে 
পারিলে চিদাকাশরূপে পর্যবসিত হয়ঃ অত'এব ই সতই বা বলা যা কি প্রকারে 

আর অসংই বা বলা যাষ কিরূপে? হে তত্বঙ্ছগণ! এই সংসার একমাত্র 

শাত্তিময় ব্রহ্ম; ইহা সব্বসময়ে চিদাকাশরূপেই প্রভাসিত হইতেছে । ইহাতে 

আস্থাই বাকি আর অনাস্থাই ব কি? আপনার! ইহার প্রকৃত শ্বরূপ অবলগ্বন 

করত অবস্থান করুন। সমুদ্র হইতে যেরূপ তরঙ্গশ্রেণী উদ্ভত হয়ঃ সর্বদ! 
প্রকাশমান এই আত্মা হইতেই তদপ স্থাত্মর্ূপী নানারূপ বিকার প্রভাসিত 

হইয়া কাধ্য-কারণ-ভাবসম্পন্ন হইয়াছেন; 'প্রকৃতপঙ্গে কার্যযকারণভাবসম্পন্ন 

ন। হ্ইঘ্রাও কার্ধয-কারণরূপে প্রভাসিত হইতেছে । নিজ সক্কল্প দ্বারা আকাশই 
যেরূপ স্গ্টিরপে জ্ঞান হয়, তদ্রপ পরমাম্ম। সঙ্কল্পবশে নিজকে জগদাকারে 

বোধ করেন। ইহাতে আবার বাস্তব পুথিবী প্রভৃতি বস্ত কি হইতে পারে ? 

পরব্রন্মে এই ভ্রম জন্মাইতেছেঃ কিন্তু বাস্তবিক কিছুই জন্মাইতেছে না, ব্রন্গে 

ব্রক্ধই অবস্থিত আছেন, তিনি ম্বয়ংই অবিদ্যা নামে অভিহিত হইতেছেন । ৭-১২ 

এই পরব্রন্মে চিদ্ঘনরূপেই ঘনীভাব বিদ্যমান ; অন্য কোনরূপে অর্থাৎ 

পৃথিবী প্রভৃতিরূপে ঘনীভাবের অস্তিত্ব নাই । এই যে সমগ্র জগৎ ইহ] চিদাকাশ- 

মাত্র এইরূপ যে জ্ঞান, তাহাই প্রকৃষ্ট জ্ঞান। ধারাবাহিকভাবে এইরূপ 

জ্ঞান হইলেই মুক্তিলাভ ঘটে। চিদাকাশ শুগ্তরূুপী আকাশের নীলিমারূপবৎ 

অজ্ঞানরূপ অবলম্বন করিয়াই বিরাট ভ্রান্তিরূপে পর্যবসিত হইয়। ব্রন্গাগ্ডাদিরূপে 

প্রতিভাত হয়। ফল কথা, চিদাকাশ শান্ত পরিঘবর্জিত। তুমি বল দেখি 

ধিনি নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ হইয়া দেহভাবের ধ্বংস করত সাক্ষী চিদ্রূপ ভাবল! 
করিতেছেন, তাহার চিদরূপ ভিন্ন অন্য জগদ্ভাব দেখিবার সম্ভতাবন। আছে 

কি? ১৩-১৫। আকাশর্গী চিদ্বস্থর আকাশভাবের জ্ঞান ও অজ্ঞান শ্বভাৰবশে 

ষে স্থানে যেরূপে প্রভাদিত হয়, তাহা সেই সেই স্থানে সেইরূপেই প্রতীত হুইয়া 

থাকে তাৎপর্য; এই যেঃ অজ্ঞান-ম্বভীবে জগদ্রপে এবং জ্ঞান-স্থতীবে চিজ্রপে 

প্রতিভাত হইরা থাকে । জন্ম হইতে তিমিররোগযুক্ত ব্যক্তির চক্ষুতে যেরূপ 
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চন্্রত্থদ দষ্ট হইর়। থাকে, সেইরূপ এই দশ্বপ্রাপ্তি অ।ক।শমী ঈইলে অবিবেকী 

ব্যক্তির সকাশে কোনরূপেই প্রশমিত হর ন।। যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, 

সে সকলই যখন অদ্বিতীয়, নিরাময়, আগ্যন্তহীন চিদাকাশ-মাত্র, তথন প্রশমিত 

হইবেই বা কি প্রকারে? স্বীয় বোধস্বরূপ পরিত্যাগ ন| করিয়াই আত্মার ষে 
স্বপ্নের স্যার দৃশ্তুরূপে প্রতিভান, তাহাই এই জগদ্রূপে প্রতিভাত । অধ্যাত্মশাস্ত্র- 

গ্রতিপাদিত বিষয়সমূহের বিচার দ্বার। বুদ্ধি তীক্ষ হয়; সেই বুদ্ধি দ্বার। আত্মাকে 
স্থপ্তের ম্যায় নিশ্চল, বিকল্পবর্জিত করিতে সমর্থ হইলেই প্রকৃত চিন্রপ 
'অবগত হুইতে সমর্থ হওয়া ফা । ১৩-২০ 

অব্যভিচারিণী বিকারহীন! যে সম্থিদ তোমাদিগের সকাশে অবিস্থা। বা 

জগদাপে প্রতিভাত হইতেছেঃ আমাদিগের নিকট সেরূপ প্রতিভানঃ নদীতে 

পূলিরাশির ন্যায় মোটেই বিদ্যমান নাই। স্বপ্রনময়ে যেরূপ স্বপ্নভূমি অনুভূত 

হইলেও তাভ। কোথাও বিদ্যমান নাই, সেইরূপ এই দৃম্তভাব'ও নিজের অনুভূত 
হইলে কোথাও তাহার অস্তিত্ব নাই, স্বগ্রকালে ষেরূপ চিদাীকাশই বাহ্াবস্ত- 

প্রকাশক অগ্রিপ্রভার মত প্রকাশমান থাকে, জাগ্রৎসময়েও সেইরূপ জাগ্রৎ- 

সাক্ষী চিদাস্মার স্বগ্রকাশরূপই দুষ্ট হইতে গাকে | ইহ। জাগ্রত, হত স্বপ্ন, 

এইরূপ ষে ভেদজ্ঞান,ঃ তাত! জ্ঞানাংশে একই। অতএব সত্যঞ্ঞানপ্বরূপে উহার 

ভেদজ্ঞান নাত। স্বপ্রদৃষ্ট ঘটনাবলী যেরূপ জাগ্রদবস্থায় দৃষ্টিগোচর হয় ন1 

বলিয়া, উহ্থাকে মিথা। বলিয়। বুঝিতে পারা ধার। তদ্রপ জাতিম্বর প্রবুদ্ধ যোগী 

মরণের পর অন্তগভে জন্মিলে, তাহার জন্মান্তরীণ ঘটনাবলী সে সময় না থাকায় 

মিথয। বলিয়া ধারণ। হয় মাত্র সময়ের অল্পত। এবং দীর্ঘত্বের ভেদ বশতই স্বপ্ন 

ও জ্াগ্রৎ এইরূপ ভেদবুদ্ধি হইয়াছে | অনুভব অংশে. এই ছুই-ই তুল্য । ২১-২৬ 

জাগ্রদভাব বাছিরে এবং স্বপ্ন অন্তরেঃ এইপ্রকারে স্বপ্ন ও জাগ্রতের 

স্বাতন্ত্যও বল৷ চলে না; যেহেতু বাহ্ত্ব এবং আভ্যন্তরত্ব জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন এই 

উভয অবস্থাতেই বিগ্কমান। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন ইহার যেন ছুইটি যমজ সন্তান, 

ঠিক একই রূপ। ফল কথা, জাগ্রৎ ও যাহা, স্বপ্নও তাহাই ; স্বগ্নুও যাহা, 

জাগ্রংও ঠিক তাহাই। কালবশে জাগ্রৎও স্বপ্র+ এই উভয়েরই বাধ হয়) 

কিছুই থাকে না। যত দিন দেহে প্রাণ থাকে, তত দিন যেরূপ অসংখ্য 

স্বপ্নদর্শন ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ অমুস্ত জীবের স্মহতী অজ্ঞাননিদ্রায় সংখাযতীত 

জাগ্রংঘটন! ঘটিতে থাকে | ২৭-২৯ 

বপদুষ্ট ঘটনাবলী জাগরিত অবস্থায় মাত্র স্বতিতেই পর্যবলিত হয়, তদ্রূপ সিদ্ধ 

যোগিগণ স্বীয় অসংখ্য পুর্ববজন্ম মনে করিতে থাকেন । অল্গুভবরূপী আত্মা যখন 

এইপ্রকারে সর্বাংণে সমতাপ্রাপ্ত। তখন বৈষমা আবার কোথায় থাকিতে 
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পারে? সমুদযছ এক জাগ্রত স্বগ্নবৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে । শ্বগ্নও 

জাগ্রতেত্র মত প্রতিভাত হয়। দৃশ্ত এবং জগৎ--এই ছুই শব্দ যেরূপ একার্থ- 

বোধক, তদ্রুপ জাগ্রত ও স্বপ্ন-__এই দুই শবও বুঝিতে হইবে ' ৩০-৩১ । যেরূপ 

বিশাল স্বপ্নপুরী মাত্র সেই চিন্ময় আকাশ, এই জগৎও সেইরূপ চিন্ময় আকাশ । 

হ্ুতরাং অবিদ্ভার অন্তিত্ব আবার কোথায়? তবে শদি আকাশরূপী ব্রহ্গকেই 
অবিচ্ভ। বলিতে চাওঃ তাহাতে বিবাদ করিবার প্রয়োজন দেখি না। আমাদের 

কথা এই যে, সযুদগ্ব ভ্রান্তির নিরলন হইলে যাহা বি্কমান থাকে, তাহাই আমি 
এবং পুর্বে আমাদিগের নিকট যাহা কল্পন। ছিল, তাহাই হইল বন্ধন। এখন £স 

সকলই গিয়াছে । ফল কথা, আত্ম। নিত্যমুক্ত, তিনি কখনও বদ্ধ নহেন। 

স্বতরাং তাহাকে রথ! বদ্ধ বলিয়া মনে করিও না । নিরবয়ব স্বচ্ছ আকাশের 

আবার বন্ধন কি ভইতে পারে? এই দৃপ্তনামধের অবিদ্য।ঃ চিন্ময় আকাশই 

প্রূপে প্রভাসিত হইতেছেন, সুতরাং উহার আবার বন্ধনই বা কি আর যুক্তিই 
বাকি? এবং কিরূপেই বা তাহ! হইতে পারে ? প্ররুতপক্ষে অবিগ্তা নামে কোন 

কিছুরই সত্তা নাই, বন্ধন ব। মুক্তিও কাহারও নাই । বিদ্য। কিংব! অবিদ্যা। 

কিছুই নাই । এক অজ চিৎই প্রভাসিত হইতেছেন মাত্র। আকাশই যেরূপ 

স্বপ্নে নগর-প্রভৃতিরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেঃ তদ্রুপ চিৎই তষ্টিরূপে প্রতীত 
হইতেছে । এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন অবসরে সন্িদের যে আকৃতি 

অর্থাৎ নির্কিষষ জ্ঞান দুষ্ট ভযু, উহ্াই জাগ্রৎ ও স্বপ্ররূপে দৃশ্যের স্বরূপ, ইচ্ছাই 

সিদ্ধান্ত । ৩-৩৯ 

বাহ ও 'আভ্যন্তর সমগ্র দৃশ্যের প্রকাশের জন্ঠ সর্বদা জাগরক স্বয়ধজ্যোতি 

আত্মার যে রূপ, তাহাই জাগ্রত, স্বপ্ন অবস্থার ষথার্থ স্বরূপ ৷ সুতরাং জাগ্রৎ ও 

স্বপ্নের ভেদজ্ঞানকেই উভয়ের সাক্ষী চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া জানিবে। কেন ন।। 

জাগ্রৎ, লুষুপ্তি এবং স্বপ্ন-এই তিন অবস্থায় অনুগত সাক্ষ। চৈতন্য ব্যতীত 

আর কে আছে যে, এইরূপ চিতির ন্বাতন্ত্ দেখিবে, কাজেই ভেদজ্ঞান, 

অভেদজ্ঞান, ব্ৈত অদ্বৈত-এ সকলই সেই শান্ত অখণ্ড চিদাকাশমাত্র ৷ 

সচ্চিদানন্দরূপী ব্রন্ষের সদংশ যেরূপ বোধ এবং বোধ্যরূপে একই, তদ্রুপ দ্বৈত 

এবং দ্বৈতজ্ঞান একই বস্তু; চিদংশে অর্থ জ্ঞানাংশে কিছুরই স্থাতন্ত্য নাই ; 
যেহেতু যাহা জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ দৃষ্ট হইবেঃ তাহাকেই দৃশ্ত বল! যায়; জ্ঞান 
অথবা চিতির সহিত অভেদ ব্যতিরিক্ত বিষয়-বিষয়িভাব কেহই নির্ণয় করিতে 
সমর্থ নহে। একমাত্র সদ্বস্ত ব্রহ্দই যখন ছ্ৈতরূপে প্রভাসিত হইতেছে, তখন 
ছৈতাদ্বৈত সবই সেই একমাত্র ব্রহ্ম ; কিন্ত ব্রদ্দকে দ্বৈভাদ্বৈতের সমষ্টিরূপে জ্ঞান 

কর। কর্তব্য নহে। যদি ব্রহ্মবিষষক জ্ঞানলাভ করিতে হয়) তবে প্রথমে 
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দ্বৈতাখ্বেত নিখিল প্রপঞ্চকে ব্রহ্গরূপে স্থিরনিশ্য় করিতে হইবে, তাহার পর 

“নতি নেতি' এইপ্রকার সমগ্র দ্ৈতের মার্জন দ্বার বিশুদ্ধ স্বন্ছ প্রত্যগাত্মরূপ 

চিদাকাশে বারিগলিত লবণবৎ মিলিত হইয়া সেই আননাঘন চিদাকাশেই 
পাষাণের হ্ঠায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করিবে । হে স্ুভগ! এইপ্রকার নিশ্চল 

বরদ্ধে পাষাণের ন্যায় নিশ্চলভাবে সক্ল্পরহিত ও অন্তশ্টেষ্টাহীন হইত্বা তুমি 
নিয়মমত নিজ বর্ণাশ্রমোচিত কন্ম সম্পাদন করত স্বীয় অভীষ্টস্থানে গমন) পান, 
ভোজন প্রভৃতি কর্তব্য কর্মসকল সম্পাদন কর । ৪০-৪৬ 

একঝষ্ট্যধিক-শততম সর্ণ সমাপ্ত 

দ্বিষ্ট্াধিক-শততম সগ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, নিখিল দৃণ্ঠ বস্তর পরিস্মরণবিবষে চদাকাঁখই খন হেত, 

তখন ষথীবস্থিত জগৎ বাহ্স্বব্ূপদর্শনে এবং আতন্তর জ্ঞানে বাসা ও আভ্যন্তরস্থ 

সমুদয় দৃশ্যের সহিত সেই চিদাঁকাশ মাত্র, অন্য কিড় নহে। স্বপ্দুষ্ট নগরীর প্রতি 
তচুপভোগার চৈতন্য নগরীরূপ ধরে, তদতিরিক্ত অপর কিছুই থাকে না, সেইরূপ 

গাগ্র্দশার দৃশ্ঠমান জগত্প্রপঞ্চকেও আকাশবৎ শূন্ঠ বলিষ। বুঝিবে | এ সংসারে 

নানা কিছুই নাই । স্বপ্রদৃষ্টগুর আকাশপুর, গন্ধব্বনগরবৎ এই পরিদৃশ্বমান 
নন! স্বরূপ অনাত্মা বালয়। জানবে ৷ প্রকৃতপক্ষে কোনরূপ স্বরূপ উহার নাই 

মাত্র নিজ সাঙ্গিভূত আত্মজন্যই উহার আত্মা দৃষ্ট ভর, অতএব একমাত্র শী 
চিদ্রাভালই নানা না হইয়াও নানারূপে দুষ্ট হইতেছেন মাত্র । ১-৩। সৃষ্টির 

প্রথমে প্রলষের হ্যায় অগ্ঠাপি এই জগৎ স্বপ্লাকাশ-পুরবৎ প্রভাসিত হইতেছে, 

বস্ততঃ ইহ। অসৎ, কিন্তু সত্যের হ্যায় ইহা অবস্থিত । বাভার তত্বজ্ঞ, তাহাদিগের 

যাহা অল্প পরিজ্ঞাত, মূর্খের তাহা অজ্ঞাত, বাহাঘৃষ্টি অজ্ঞের ষাহা অল্প জ্ঞাত, 

তাহা প্রাজ্জের অজ্ঞাত, এইপ্রকার প্রাজ্ঞ ও অজ্ঞের অন্থুভববিসংবাদ নিবন্ধন - 

এই জগত্প্রপঞ্চেরও বিসংবাদ এবং এই সর্গ শব্দের অর্থ সত্যাসত্যময় স্বরূপে 

বিদ্যমান । তাৎপর্য্য এই যে, প্রাজ্ঞই হউন আর অজ্ঞই হউন, কাহারও অনুভব 
দ'রা এই প্রপঞ্চের কোন কিছুর ব্যবস্থ| হওয়া সম্ভব হয় না ; কেন না? উহাদের 
ভয়ের পরস্পরের অনুভববিসংবাদনিবন্ধন বাস্তব বিষয় কেহই অবগত নহে । 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, তত্বজ্ঞর অন্তূর্টিসম্পন্ন এবং অজ্ঞর। বাহ্যৃষ্টিসম্পন্ন মাত্রঃ 

এই উভয়ের অর্থাৎ তত্বজ্ঞ ও অজ্ঞ ব্যক্তির বুদ্ধিবাত্তর অন্তরালে ষাহা আছে, 
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তাহারা তাহ। নিজে বুঝিতে পারে না, কিংবা তোমাকেও বুঝাতে সমর্থ হয় 

না? ৪-৬ 

সর্গ শব্ষের অর্থ নিজ নিজ বুদ্ধিতেই অবস্থিত হইয়া স্কুরিত হইয়া থাকে, 
অন্যথা নহে । তাহা দ্বারা মত্ত ও অমত্তের ভ্রান্ত ও অক্রান্তবৎ পরম্পরের 

অস্তবু্ধি নিবন্ধন এ প্রপঞ্চরূপে অন্তঃস্থ, ইহাই যুক্তিসিদ্ধ প্রসিদ্ধি। ইহার মধ্যে 

বিদ্বদব্যক্তির বুদ্ধি সর্বসময়ে স্থিরতা প্রপ্ক্ত জাঁগরূক, এই নিমিত্তই বিদ্বান 

ব্যক্তি স্থির আত্মবত্ব দখিয় থাকেন, শার অজ্ঞান ব্যক্তির বুদ্ধি অস্থিরতা দ্বার। 

জাগরূক, এই জন্য তাহারা অস্থির বাহা বিনপই দেখে! ভবে বুদ্ধিগত যে 

প্রপঞ্চস্বূপ, উহ। অতান্ত অন্তরেও নহে কিংব। বাঁভিরেও নতে ) এই নিমিপ 

উহ্ন। জ্ঞানী ব। অজ্ঞানী--এই উভষেরই অজ্ঞাতসারে অবস্থিত । যেরূপ জল দ্রব। 
এই জন্য তরঙ্গ নদীজলেই অবস্থিত, সেইরূপ চেতনপ্রযুক্ত অর্থাৎ আত্মসত্তাহেঠ 

এই সর্শলহরী চিৎস্বরূপে অবস্থিত আছে । সুতরাং এই জগৎ চিৎচমতকার 

ব্যতীত অপর কিছুই নভে: প্রকৃতপক্ষে যাহ! কিছু নহেঃ এ চিৎস্বরূপ বলি! 
তাহাব সত্স্বরূপে উপলব্ধি হয ; স্বপ্নপুরাদি ষেরূপ প্রকৃতপক্ষে দৃশ্য ও অনৃষ্টরূপে 

প্রতিভাত হইয়া থাকে? তদ্রপ এ চিৎস্বরূপপ্রভাবে বাস্তবিক দৃশ্য ও অনৃশ্ 
কৃষ্টিগোচর হয়| অথবা মায়াঘ পতিত চিত-প্রতিবিষ্ই জীব-জগতৎ নামে 

প্রসিক্ধ। ঘট-পট প্রভৃতি দ্রব্য-প্রতিবিদ্বের প্রকৃতপক্ষে কোন মুত্তি না থাকিলেও 
যেরূপ মৃত্তির স্টউপলব্ধি হইয। থাকে, সেইরূপ এ চিৎ প্রতিবিশ্বরূপ জীব-জগৎ 

প্রভৃতি প্রকৃতপক্ষে মৃত্তিহীন হইলেও যুক্তিযুক্ত বণিষা! অগ্ুভূত হয় উল্ভার মধ 
পিশাচ-দর্শনবৎ ভ্রান্তিপূর্ণ যিখ্যাভূত 'এই দেহাত্মত।-্রান্তিই অত্যন্ত দ্রঃখের 
হেড । ৭7১১ 

মনোব্রাজযের মত যাহা অলীক, প্রলম্বিত জলবিগ্ববৎ যাহ] চঞ্চল এবং যাহ। 

জ্ঞানী ও অজ্ঞানী ব্যক্তির অনুভাব-বিবেচিত হইয়া অসত্তায় উপনীত) তাহাতে 

আম্মতাপ্রসক্তি আবার কি প্রকার ? পৃথিবীতে স্কুল বংশবিদারণসময়ে যেমন 

মনে হয় যে, এ শক বংশের ভিতর হইতেই বাহির হইতেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 

বংশে তী শব্দ থাকে না! কিংবা উহা হইতে নির্গত হয় না; জলে তরঙ্গ হইতে 

কিংবা অগ্নিশিখা হইতে যেরূপ আকাশে প্রতিধ্বনিশব্দ এবং বামু হইতে কণ্ঠ, 
তালু প্রভৃতি স্থানে বর্ণ, পদ ও বাক্যের ন্ফোট বাহির হইতেছে বলিয়। মনে হয়, 
অথচ এ সকল এব পুর্বে উাতে থাকে না? তদ্রপ বাসনাময় অর্থও অগ্নিশ্ফুলিঙ্গা- 
দির হ্টায় জাগ্রৎ ও হ্বপ্রদশায় আত্ম! হইতে বাছির হইতেছে বলিয়। মনে হইলেও 

প্রকৃতপঙ্গে আত্মাতে সে নকল অর্থ থাকে না। সর্ণাদিতে স্বাত্চিতই স্বপ্ন 

পর্বতের ন্যায় প্রতিভাত হইতে থাকেন, বাস্তবিক কিন্তু তাহাতে শব, অর্থ 
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কিংবা দৃশ্তঠতাএ সকল কিছুই নাই। এই যাহ বিদ্ধমান আছে বা 

প্রভাসিত হইতেছে, সে সমুপয়ই প্রকৃত সত্য, আর সদতিরিক্ত থে কিছু, 
স্ষ্টির প্রথমে কারণের অভাব জন্য সে সকলের উৎপত্তিই হয় নাই। সুতরাং 

শব্দভেদাশৃন্যঃ নিখিলার্থবজ্জিত, একরূপঃ সদ্ব্যোমন্বরূপ পরম শক্তির স্থানে 

'নধ্বৃতি প্রাপ্ত ইইগ্নাছি, এইগ্রকারে আপনাকে অনুভব কর | ১২-১৬ 
পরিশুদ্ধা বোঁধেকরূপ। আত্মবিশ্রান্তি লাভ করত জীব প্রসিদ্ধ স্বত উৎপন্ন 

অনৎ মনোবিক্ষেপ পরিত্যাগ কর; কেন না) আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং 

আত্মাই আত্মার শন্র। যদি আত্মার দ্বার আম্মোদ্ধবার ন। হয়) তবে অন্ঠ 

উপায় আর কিছুই নাই। যতক্ষণ তারুণ্য বি্ভমান, ততক্ষণ বিশুদ্ধ বুদ্ধিরূপ 
নৌকার আশ্রয় লইয়। সংসার-সমুদ্রের অন্ত পারে গমন কর। যাহাতে 

শ্রোয়োলাভ হুইবেঃ এখনই তাহা কর! কর্তব্য। নচেৎ বৃদ্ধ-বয়সে আর কিরূপে 

উহ] লাভ করিবে? তখন নিজের শরীরও ভার বলিয়া মনে হইবে । শৈশব 

এবং বাদ্ধক্য এই দুইটি অবস্থাই পশুত্ব অথব। মৃত্যুর সমান। শ্রী ছুই 
অবস্থাতেই জ্ঞানসাধন করা সম্ভবপর নহেঃ যৌবনাবস্থাই জীবের জ্ঞানসাধনের 
যোগ্য কাল। সেই অবস্থা বিবেক থাকিলেই জ্ঞানসাধন করিতে সমর্থ 

$ওয়া ষায়। সবিবেক যৌবনই জীবের জীবনস্বরূপ । এ সংসার ক্ষণপ্রভার 

বিলাসের ম্তায় চঞ্চল; এখানে আসিয়া জীব সংশান্ত্র আলোচন। এবং সৎসঙ্গ 

করিয়া পক্ক হইতে বাণগ্রহণের শ্তার মোহ-পঙ্ক হইতে সারাৎসার আত্মার 

উদ্ধারসাধন করিবে । অহে।! মানবগণের কি নিষ্ঠুরতা ! ইহাদিগের গতি কি 

হইবে? ইহারা মোহপক্কে পতিত রহিয়াছে ; তথাপি নিজ আত্মার উদ্ধারের 

উপায় একবারও চিন্তা করিয়। দেখিতেছে না! ১৭-২৩। ক্ষীণবুদ্ধি গ্রাম্য 

ব্যক্তি মৃত্তিকায় গঠিত বেতালমভ1 দর্শন করিয়া তাহার মুন্ময়ত্ব অবগত 
হইতে সমর্থ না হইয়া ভ্রমে নিপতিত হয়; পরে খ্ সভাই যেরূপ তাহার 

তন্নকম্পজ্বারাঁদি দুঃখের কারণ হইয়। থাকে 7 পরস্ত যাহার প্রকৃত জ্ঞান আছে, 

কি্বা যদি প্র গ্রাম্য ব্যক্তিরই সেইরূপ জ্ঞানোদয় হয়ঃ তাহ। হইলে যেমন আর 
এঁ মুন্মর়ী বেতালসভ। তাহার ভয়জ্বরাদির কারণ হয় না, সেইরূপ এই যে 
এন্ময়ী দৃশ্যলক্ষীঃ ইহা অজ্ঞ ব্যক্তিরই ছুঃখাদিভঙ্গের হেতু হইয়া! থাকে। 

ইঙ্তাতে যখন প্ররুত জ্ঞান জন্মে, তখন একমাত্র সেই ব্রন্মই অবশিষ্ট থাকেন । 
“নম সমর আর হুঃখাদিভঙ্গ কিছুই থাকে না। কারণ, যাহার নিবৃত্তি ছিল ন।, 

সেই সর্বছ্ঃখের কাঁরণ বিষয়াদি প্রকৃত জ্ঞানোদয় হইলেই নিবৃত্ত হব; যাহার 

গন্ত। সর্বদাই অনুভূত হয়ঃ তাহারও 'বিলয় ঘটিষা থাকে | বাস্তবিক তত্বজ্ঞানের 

উদয় হইলে তখন আর দৃশ্য বস্ত্র সম্মুথে থাকিলেও দৃষ্টিগোচর হয় না) 

ও 



৫৫৪ বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ 

স্বপ্রলময়ে স্পষ্টান্ুভৰ হইলেও জাগ্রদবস্থায় ্বপ্রজগৎ যেরূপ অসত্য বলিয়াই 

মনে হয়* তদ্রপ অনুভূতি বশতঃ সত্যতাবোধ হইলেও ততজ্ঞানোদয় হইলে এই 

্ষ্টিংবেদনা চিন্ময় আকাশে শূন্তন্বরূপেই পর্য্যবসিত হ্ইয্বা থাকে । এই জীবন 
যেন জঙ্গল ; জন্ম-জ্বর-কামক্রোধাদিরূপ দাবাগ্রিতে ইহা নিরস্তর দগ্ধ হইতেছে ঃ 
এখানে মুত হরিণের তৃণ-পর্ণ প্রভৃতি সংগ্রহের হ্টায় কখন প্রাপ্তি, কখন ব। 

অপ্রাপ্তিরূ্প ক্রমজন্ত এই যে ইন্ত্রিয়গ্রাম জীণ হইতেছে, ইহাদিগকে প্রমত্ত 
মন এবং প্রণাদি বায়ুর বহিঃসঞ্চারের সহিত জয় করত জ্ঞান বলে বিদ্া-অর্জন 

কর। এইরূপ করিতে পারিলেই মুক্ত হইয়। পুনজর্বা-রোধ করিতে সমর্থ 
হইবে। এই জন্ত সেই সাধনাতেই প্রবৃত্ত 5ও | ২৪-২৯ 

দ্বিষষ্ঠ্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত 

ত্রিষষ্ট্যধিক-শততম সর্গ 

শ্রীরাম বলিলেনঃ__অজ্ঞত| দুর করিতে হইলে ইন্দ্িয়জয় ব্যতীত হওয়া সম্ভব 
নহে। অতএব সেই ইন্দ্রিয়জয় কিরূপে হইতে পারে, তাহা আমাকে 
বলুন । ১ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, প্রজ্বলিত প্রদীপ যেরূপ ক্গীণদৃষ্টি ব্যক্তির সুম্মর বস্তদর্শনের 
সাহায্য করে ন।, সেইরূপ যে ব্যক্তি প্রভূত ভোগাসক্তঃ নিজ পুরুষত্বকথনে 
তৎপর কিংবা নিজ জীবনোপায় ধনাদি-উপার্জনে ব্যসনাপন্ন, তাহার পক্ষে 

শান্ত্াদির আলোচনা ব্রহ্গদর্শনের উপযোগী হয় ন। এবং এ সমুদয় তাহার 
ইন্জিবর্য়-বিষয়েরও অনুকূল নহে। এই নিমিত্ত আমি তোমাকে ইন্্রিয়জয়- 
বিষয়ে অবিকল যুক্তি বুঝাইয়া দিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। আমি যে যুক্তি 
বলিব, সেই যুক্তি অবলম্বন করিলে, অতি সামান্য সাধনসম্পত্তিও মোক্ষফল- 

প্রাপ্তির হেতু হইয়া থাকে । পুরুষ চিন্মাত্র; সে চিস্তার অধীন হইয়া জীর্ণ 

নামে নিরূপিত হয়। অতএব সেই জীব-নামধেয়--চিত্তায়ত্ত পুরুষ চিত্তবৃত্তির 

সাহায্যে যাহ! প্রথিত করিয় দেয়, তাহাতেই সে তন্ময় হইয়া মুহূর্তমধ্যে আসজ 
হইয়া] পড়ে। সুতরাং মানব চিত্ববৃত্তির প্রত্যাহার করিবার বাননায় 

বাহাকারতা নিরোধ করত ব্রক্মাকারতা-প্রবোধরূপ তীক্ষ অন্কুশ ব্যবহার 

করিবে। সেইরূপ অক্কুশপ্রয়োগ দ্বারা মত্ত মনোমাতঙ্গকে জয় করিয়া 
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ইন্দ্িরজস্নী হইতে সমর্থ হইবে ; নহুব। ভাহা হইবার আর অন্ত উপায় নাই । 
ইন্দিপ্ববর্গের অধিনাম্ক হইল চিত্ত; তাহাকে জয় করিতে পারির্পেই প্ররুত 
জয় হইল) উদাহরণ এই যে, চণ্দ্পাছুকা দ্বারা পদ যদি আবৃত করা যায়, 
তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবীই চণ্মাবৃত বলিগ়া বোধ হয়। তৎকালে চন 

দ্বারা মাজ চরণারত করায় তাবৎ কন্টকই যেরূপ জয় করা যায়। তন্ত্রপ 

একমাত্র চিত্তাবরণ করিতে পারিলেই সর্বজয় স্ুসম্পন্ন | ২-৬। 

চিন্তাবচ্ছিন সন্বিদাকার জীবকে যদি শ্বচ্ছাকাশে আরোপিত এবং 

একেবারে তাহাতে পরিণত করির়। অবস্থান করা যায়, তাহা হইলে শরৎ" 

কালীন তুষারের ন্যাষ় মন আপন! হইতেই নিবৃত্ত হইয। থাকে। পৃক্োক্ত 
সম্বিংকে যড়ের সহিত জীবসম্বিদে সংরুদ্ধ করিতে পারিলে চিত্ত যেরূপ 

শান্ত হইয়| থাকে, তপস্ত|, তীর্থ-পর্ধ্যটন। বিদ্াভ্যাস, যজ্ঞাদি ক্রিয়া গ্রভৃতি দ্বার] 

সেরূপ হওয়া সম্ভব হয় না। যে সকল বিষয়ের ম্মরণ করা হয়ঃ সেই সকল 

বিষয় তত্তদধিষ্ঠানভূ ব্রহ্মসন্ধিদে বিলীন কারণরূপ সম্থিদ দ্বারা অবশ্যই বিস্মৃত 
হওয়! যায়। ফলতঃ সেই পকল সংস্কারের উচ্ছেদ হইলে আর তাহা কখনই 
স্মতিপথে সমুদিত হয় না। সুতরাং উল্লিখিত উপায়ে এইপ্রকারেই ভোগজয় 
ঘটিয়া থাকে। এইপ্রকারে স্বসম্বেদনরূপ যত্র দ্বারা যদি সদ্থিংকে বিষয়ামিষ 

হইতে অহোরাত্র রুদ্ধ রাখ! যায়, তাহা হইলেই তত্বজ্ঞগণের অনুভবসিদ্ধ 

স্বরাজ্য-পদলাভ সেই উপায়েই সংঘটিত হইয়। থাকে । এইপ্রকারে স্বধর্মানিষ্ট 
দ্বারা এবং যাহা আপনা হইতেই আসিতেছে, তাহ! আমার রুচিপ্রদ? এইরূপ 

পদে বজবৎ দ্ার্টা অবলম্বন কর; তাহা হইলেই বৈতৃষ্তয-সিদ্ধি হইবে । আর 

ষখন বৈতৃষ্ণ্যসিদ্ধি ঘটবে, তখনই ইন্দ্রিয়জয় হইবে । স্বধর্মবিরুদ্ধ দেহযাত্রা- 
বিধানে ষে বাক্তি ইচ্ছ। তাগ করিয়া শম ও সন্তোষ-অর্জনে সমর্থ হইয়াছে, 

এ সংদারে সেই ব্যক্তিই জিতেন্দত্রির। যাহার সম্থিৎ অন্তরে রসিকতায় কিংব 
বাহিরে নীরসতাষ বিরক্ত হয় না, তাহারই মনঃশান্তি ঘটিয়। থাকে | ৭-১৩। 

যদি সগ্থিৎপ্রধত্রের নিরোধে সমর্থ হওয়া যায়ঃ তবেই মন বিষধানুধাবনরূপ 
ছুব$সনপরিত্যক্ত হইয়া থাকে । এ বিষয়ান্ুরণরূপ ষে দুর্ব্যসন, তাহাই 
মনশ্ঢাঞ্চল্য। চিত্ত ষদিই চাঞ্চল্য হইতে মুক্ত হয়ঃ তবে সে বিবেকের অনুসরণ করিয়। 

থাকে। উদার বিবেকসম্পন্ন আত্মাই জিতেন্দ্রিয় বলিয়া! কথিত হয়। এইরূপ জিতেক্দিয় 

ব্যক্তিই এই ভবসমুদ্রে বাসনারূপ তরঙ্জাঘাতে পরিচালিত হয় না। সর্বদ। সাধুসঙ্গ ও 
সংশাস্তালৌচন। দ্বারা এইপ্রকারে যদি জিতেক্জিয় হওয়। যায়, তাহা। হইলে জগতের 

যাহা সারাতসার বস্ত, সেই ব্রহ্গেরই সাক্ষাৎকার ঘটিয়া' থাকে । এইরূপ সাক্ষাৎকার 

ষখন ঘটে, তখন সন্যজ্ঞাঘোদয়ে মরুভূমিতে যেরূপ জলব্রমজ্ঞান বিদুরিত হয়ঃ 
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সেইরূপ ভবভ্রমেরও অবসান ঘটে । এ জগং অচেত্য ; ইহাতে একমাত্র চিন্মাত্রই 
অবস্থিত, এরূপ সত্যঙ্ঞান যাহার হইয়াছে তাহার আর বন্ধন-মোক্ষ 
কোথায়? জল শুষ্ক হইলে জলাশয় যেরপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ এই কারণশূন্ট 

[শ্ও জ্ঞানা'দ দ্বারা ছিন্ন হইলে পুনরুৎপন্ন হয় না। কারণ, শুন্তমাত্র বেদ নই 
স্বীয় অবিদ্যাবশভঃ “তুমি “আমি+ ইত্যাদি রূপ ধারণ করে। সুতরাং এই 
যে স্বাধ্যস্ত তুমি” আমি" ইত্যাদিস্বরূপ জগত, ইহাকে জ্ঞান দ্বার পরিহার করত 
অধ্যন্ত বিলক্ষণ অধিষ্ঠানমাত্র হইবে । স্বতরাং অবিগ্যামাত্রে পর্যবসিত “ইহা”।*তুমি' 
আমি" এই প্রকার জগং মিথ্য| বলিয়। আপনা হইতেই শাস্তভাবে শূন্তস্বরূপ চিদা- 
কাশ তাত্বিকরূণে অবস্থিত জানিবে । চিচ্ছায়াই চিদ্াকাশে জগদ্রূপে অবভাসমান | 
এী চিতই জগৎ; কাজেই উহা শুন্তস্বকূপ । কারণ, চিৎ শুন্ঠ, তাই এই জগৎও শুস্ট। 
এই প্রকারে উভয়েরই শৃন্ততা সিদ্ধান্তিত। স্বগনদর্শনই এ দ্বিবিধ শূন্যতা বিষয়ে দৃষ্টান্ত 
রূপে উল্লেখযোগ্য । কারণ, স্বপ্ন মিথ্য! হইলেও অন্গভূত ) উহ অসন্ম্ধ বলিয়া শৃষট 
এবং অন্ভূত বলিয়া উহ শৃন্তাশন্ত, কারণ, যাহা অনুভূত, তাতাও অসন্ময় ।১০-২২ 

হেরাম। স্বপ্নের সংবিটি ও মাত্রই স্বরূপ, তাই সেই স্বপ্ন ষে ষে রাজা-বিভবাদি- 
রূপে রহমত হয়, সে সকলই চিতেরই স্বরূপমাত্র । কেন ন।, উহ| যেমন কর্তা, 
কর্মুঃ করণ কিছুরই অপেঙ্ষ! করে না, এই জাগ্রঘজগৎও তদপই। কর্তৃ, কর্ম, 
করণ, এই তিনের অপেক্ষা যেয়ে বস্ততে নাই, সে সমুদয়ই চিদ্বনমাত্রাম্মক 
'অহ্ংম্বরূপ। সৃষ্টির পৃর্বে এই স্বসংবেদরূপ জগতের যে কর্তা, কর্ম, করণ 
ছিল, তাহ। নির্দেশ কর| যায় না! ইহা পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে ; অতএব 
যাহা অহ স্ব প্রকাণ আত্মস্বরূপ, তুমি তাহাই হও । স্বপ্রদশায় মৃত্যু অনুভূতিগম্য 
হুইলেও তাহার যেমন সত্তা নাই, অথবা ভ্রান্তি বশত; মরুতুমিতে যে জল দুষ্ট হয়, 
তাহ] তখন বর্তমান বলিয়া মনে হইলেও প্ররুতপক্ষে তাহার অস্তিত্ব নাই,তদ্রপ এ 
অবিষ্ার প্রতীতি নিবন্ধন বিদ্যমানতা বোধ হইলেও জ্ঞানদৃষ্টি বার দেখিলে 
বাস্তবিক তাহার অস্তিত্ব নাই। চিদাকাশ স্বয়ং শূনস্বরূপ ; সেই শূন্যন্বরূপেই 
তাহার প্রতিভাসবিষ্তার ; এ প্রতিভাসবিস্তারই জগৎ নামে কথিত; স্থৃতরাং 
উহা কাকতালীয়ের ন্যায় ভিত্তিহীন । এই নির্খ্ল জগৎ প্ররুৃতপক্ষে গ্রতিভাত 
নহে, তথাপি উহ! প্রতিভাত বলিয়াই বোধ হইতেছে। প্রকাশ জন্য যে চিং 
অপরোক্ষভাবে প্রথিত, সেই নিত্য অপরোক্ষ-পদার্থই পরমপদ বলিয়! নির্দিষ্ট, 
এই যে জীবাদির বিকাশ দৃষ্ট হইতেছে, ইহাও সেই পরমপদ । যেব্প 
জলের আবর্ড তর প্রস্ভৃতি বৃত্তি-সমূহ জল ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে, তন্্প তরী যে 
আকাশাদি বস্তপরস্পরা, উহাও শুন্ট ।২৩-২৯। অবস্নবীর রূপ ষেরূপ এক সাবয়ব, 
সেইরূপ জীবাদির অবয়বও সেই একমাত্র ব্রক্গ; কিন্ত ্রদ্মের অবয়ব কিছুই 
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নাই । কি্ব। জীবাদি ব্রঙ্গাবয়ব ; আর সেই যে একমাত্র ব্রজ্ম। তিনিই মাত্র অধয়ব- 

বজ্জত। যেরূপ গিরি-নদী-বনাদির প্রতিবিঘ দ্বারা স্ষটিক-শিলর মধ্যে 

একটা আভাস দেখ। বান তদ্রপ এই যে দৃশ্তপরম্পর।, ইহাও মাত্র একটা 

আভাসমাত্র। স্থতরাং ইহাও সেই শান্ত, স্বচ্ছ, অব্যয় ত্রদ্ম বলিয়াই নির্দিষ্ট । 

যিনি চিদব্রক্গ, তাহার স্বভাবই যখন জগদ্রপে গ্রতিভাসমানঃ তখন আর 

স্বস্বভাবে বিচার কি আর থাকিতে পারে? আদি-অন্ত-মধ্য কোন কিছুর 

কল্পনাই পরমপদে বিদ্যমান নাই। এই যে অবিদ্যা, ইহ। তৎস্বরূপমাত্র | 

অবিগ্ভ! নামে অন্ত কোন বস্তর সন্ত! এ জগতে নাই । স্বপ্নাবস্থ৷ ও জাগ্রদবস্থা 

_এই ছুই অবস্থার যে কোন এক অবস্থাতেই জীব অবস্থিত থাকুক না কেন, 

সেই জীব যেরূপে এক এবং একইরূপে অবস্থিত, সেইরূপ এই যে জগৎ দেখা 

যাইতেছে, ইহা যে ভাবাপন্নই হউক না কেন, প্ররুতপক্ষে নিখিল বৈচিত্র্যময় এই 

জগৎ সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-মাত্র । জগত্তববিজ্ঞান এই প্রকার হওয়াই উচিত । 

যুপ্তাবস্থ ( অজ্জানারৃত ) হয়! আত্মাণ স্থিতি এবং তুর্যগাবস্থ (শুদ্ধাত্মতাঁ) এই 

ছুই অবস্থা ত্রান্তিকৃত সর্পের অন্তরে অজ্ঞান রজ্জ ও মাত্র রজ্জববৎ। স্বগ্র ও জাগ্রৎ 

এই ছুই অবস্থার মধ্যগত যাহার বুদ্ধি বুদ্ধ, দে কি জাগ্রৎ, কি স্বপ্ন» উভয় 

অবস্থাকেই একই সেই তুষ্য বলিয়। অবগত হর ।৩০-৩৪। জাত, স্বপ্ন ও সুযুণ্ত এই 
অবস্থাত্র্ই তত্ববোধীর নিকট তুর্্যাবস্তায় বিদ্যমান । যেহেতু তত্ববোধীর অবিষ্ভা 

নাই ; স্থতরাং তিনি ঘবয়স্ত হইলেও অদ্বয় বলিয়াই কথিত । কেন না? ধাছার। 

অবিগ্ভার পারে অবস্থিত, তাহাদের দ্বৈত আবার কি? এবং “ভুমি” “আমি? 

ইত্যাদি কল্পনার অবসরই বা তাহাদের কোথায়? যাহাদের তত্ববোধের 

উদর হয় নাই, দৈতাদৈতার্দি-ভেদজ্ঞাপক বচন-প্রবন্ধ-বিভ্রম লইয়। সেইরূপ 

তরলমতি শিশুগণই খেলা করিয়া! থাকে । ঘাহার| তত্ববোধী প্রবীণ পুরুষ 

তাহার এ অপরিপক্বুদ্ধি অতব্রজ্ঞগণকে দেখিয়া হাস্ত করেন। অবশ্য প্রবুদ্ধ 
মহাত্ম। ব্যক্তিরাও ছৈত-বিবাদ পরিত্যাগ করেন নাই; কিন্ত তাহাদিগের এই 

বিবাদপ্রবৃত্তি মাত্র শিষাগণের প্রবোধ জন্তই হইয়| থাকে | বাস্তৰিক প্রবোধরূপ 

ঈদয়াকাশের নিশ্মলত। দ্বৈত-বিবাদেচ্ছ! বাতীত প্রকাশ পাইতে পারে না, সেই 

ন্ট আমি ন্ুহঘ্ভাবে তর্ক-বিবাদ তুলিয়া দ্বৈতাদ্বৈত-বিচার করিয়াছি । গৃহের যেব্ধূপ 

মন্বার্জনী, তন্রপ এই বিচার হৃদয়মন্দিরের ভন্ম মার্জন! করিয়| দিবে | ৩৫-৩৯। 

এইপ্রকারে অবি্া-ভম্ম ষখন মার্জিত ভ্যঃ তখনই অধিকারী হওয়। 

যায়। অধিকারী হইলেই চিত্ত ব্রহ্ধগত হয় প্রাণ ত্রহ্ষময় হয়ঃ সেই 

অবস্থায় পরস্পরকে বোধ প্রদান করত নিরন্তর সেই ব্রন্মবিষয়িণী কথা 

কহিতে কহিতে পরম তৃপ্তি লাভ হয় এবং সততই ত্রহ্মানন্দে রতি হইয়া! থাকে । 
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এই গ্রকারে যাহার! প্রীতির সহিত ভজন। করিয়। থাকে, সব্ব্দ। বিচারসম্প্ন 

হয়ঃ সেইরূপ ব্যক্তিগণেরই কালক্রমে এ মছুপদিষ্ট বুদ্ধিযোগ দৃঢ় হইয়! থাকে। 

এঁ বুদ্ধিষোগের যখন উদয় হয়ঃ তখনই তাহারা মোক্ষ নামক পরমপদ লাভ 

করেন। অগ্নি, জল; পণ প্রভৃতি হইতে সামান্য তৃণ পর্য্ন্তকে রক্ষা করিতে 

হইলে যত্রসাধা উপায় অপেক্ষা করে, আর এই ব্রেলাকেযের যে ব্রন্ষভাব- 

সম্পাদনে আত্যন্তিক রক্ষারূপ তত্বজ্ঞানঃ তাহা প্রত বতীত সিদ্ধ হয় কি 

প্রকারে ? যে সমুদয় জগজ্জীব মানুযষাঁনন্দ হইতে হিরণ্যগর্ভানন্দ অবধি 'পর 

পর শত শত গুণোৎক্ষ্ট স্ুখভোগ কামনায় চতুর্দশ ভূবনভেদে সুবিস্তীর্ণ, হৃদ্গত 
অপকৃষ্ট কামজয়ে অসমর্থ ও অধ্যাত্মবিষয়ে আসক্তিশন্ট, তাহার। অতি তুচ্ছ 
ভোগাসক্ত বলিয়| ষে অত্যধিক আনন্দরূপ উত্তম স্থিতির নিকট উপস্াসাম্পদ, 

সেরূপ সর্বোত্তম স্তিতির জন্য কে না! ফদ্রশীল হইবে ? তাৎপর্য এই, উহ পাইবার 
জন্য সকলেরই অবশ্য যত করা কর্তব্য । ৪০-৪৩। এই ষে চিত্তের অস্কুর- 

্বরূপ রাজ্যাদি সুখ, ইহার কথা আর কি কহিব? যাহা তত্রজ্ঞানলাভরূপ 

সর্বাশ্রে্ঠ পরম বিশ্রাম, তাহার নিকট ইন্দ্রত্বও তৃণের হ্যায় তৃচ্ছ পদার্থ । যাহাঁর। 

অজ্ঞাননিদ্রাধ অভিভূত হয়ঃ 'এবং দৃশ্ঠ (ভোগবিষষ্ব-ভোগেই আসক্ত হয়ঃ তাহারা 
সততই যেরূপ উহাতে প্রবুদ্ধ থাকিয। এই দৃহ্যপরম্পরাঁর দর্শনেই নিমগ্ন থাকে। 

সেইরূপ যাহারা শান্ত তত্বজ্ঞ সাধু পুরুষ, তাহারা দৃশ্তব্যাপারে অসক্তিহীন ও 
প্রন্থপ্তসদৃশ অবস্থিত হইয়া সেই যে অত্যধিক আনন্দপদ্দ, তাহাতে ওপ্রবুন্ধ: 
অবস্থায় অবস্তান করত অনবরত কেবল তাহাই দেখিতে থাকেন । প্রক্কত- 

পক্ষে জ্ঞানিবর্গ যাহাতে সুপ্তের ন্যায় দর্শনবিমুখ, জ্ঞানহীন ব্যক্তি তাহাতে 

প্রবুন্ষ থাকে এবং অজ্ঞানী বিষয়ী যাহাতে স্তুপ্তাবস্থ, জ্ঞানিগণ সেই ব্রহ্ম 

পদে জাগ্রৎ থাকিয়! নিরন্তর তাহার দর্শনানন্দ উপভোগ করত উন্মত্তের ন্যায় 

থাকেন। এইরূপ যে নিত্য অপরোক্ষ নিরতিশয়ানন্দদপ মোক্ষপদ, তাহা 

ষত্বের আতিশষ্য ব্যতীত কখনও সিদ্ধ হয় না। যাহা সেই পরমপদ, তাহা 

সুবৃহৎ অভ্যাস-বৃক্ষেরই ফলম্বরূপ । আঁমি পুনঃ পুনঃ বিভিদ্ন ভঙ্গী অবকম্বন 
করত কিন্বা নানারূপ যুক্তির আশ্রয় লইয়া! অথবা কথাখ্যানাদির বাহুল)বশে 

এই যে বার বার একই কথ! বলিয়া আসিতেছি, ইহা তোমাদিগের অভ্যাসের 
দৃঢ়তার নিমিত্ত; পরস্ত একই কথা অনেকবার বলিঘ্া অথবা সহজ্র সহঅবার 

_পুনরুক্তি দ্বারা পল্পবিত করিয়া গ্রস্থবাহুল্যের কি প্রয়োজন? অশ্রদ্ধা একপ্রকার 
দুর্মাতিঃ তাহা! অবলঘ্ধন করা তোমাদের পক্ষে কর্তব্য নহে । কারণঃ যাহার! জ্ঞান 

বান্, তাহাদিগের মধ্যেও ছুই এক ব্যক্তিরই মাত্র অভ্যাসাপেক্ষা নাই | যাহার বুদ্ধি 

অজ্ঞতাপুর্ণ, এইরূপ বিস্তৃত উপদেশবাক্য তাহাকে প্রদান করিলেও এই দুর 
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আত্মতত্ব তাহার হৃদয়ে স্থান পাইবে ন। | ৪৪-৪৭। এই আমার কথিত শাস্ত্ের 

বার বার আবৃত্তি করিতে করিতে চিরকাল যদ্দি কেহ ইহার আস্বাদ গ্রহণ * করে, 

কিম্বা ইহার শ্রবণ অথবা কথন দ্বারা আলোচনা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি 
অজ্ঞ হইলেও আত্মতত্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারে) এ কথা নিশ্চিতই । পক্ষান্তরে) ষে 

ব্যক্তি ইহা একবারমাত্র দেখিয়াই মনে করে যে১ আমার দেখা হইয়া গিয়াছে, 

আর সেইরূপ স্থির করত ইহ! পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি অধম, শাস্ত্রসমূহ 
হইতে একমুষ্টি ভন্মও তাহার অধিগত হয় না। এই আখ্যান পুরুষার্থফলদায়ক ঃ 

ইহা বেদের ম্যায় সতত অধ্যপ্ূন করা উচিত। ইহাকে পুজ| করিতে হয়; 
ঈহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করাও অত্যাবন্তক | শাঙ্কে যাহা কিছু দেখ! যায়, সে 

সমুদয় বেদবাকা বলিয়াই বিদিত। পক্ষান্তরে, এই শাস্ত্র যদি বিদিত হওয়! যায়» 
হাহ! হইলে বেদের পুর্ধক্রিয়াকাণ্ড ও উত্তরক্রিয়াকাও-_এই উভয়েরই অর্থ 

ক্গান জন্মিয়া থাকে । শ্রী উভয়ার্থবোধ দ্বারা আত্যন্তিক অশুদ্ধি নিবারিত হয় 

এবং ফলসিদ্ধি ঘটিয়৷ থাকে । তাত্পর্যযাবধারক তক দ্বারা বেদাস্তের ষে ব্যবস্থা 

আছে, এই শাস্ত্জ্ঞান লাভ হইলে তাহাই উপলব্ধ হইয়। থাকে । বলা বাহুল্য, 

এই যে আখ্যান, ইহাই শান্্রমধ্যে উত্তম বলিয়! কথিত হইয়। গাকে। 

আমি যে কপটত! করিয়া ইহা তোমাদিগকে বলিতেছি। তাহা নহে। প্ররুতপক্ষে 

ইহা কারুণ্যবৰশেই বলিলাম । এই দৃশ্টপরম্পর৷ ষে একট অলীক মায়া, ইহ! 
তোমরাও জান। সেই জন্য বলিতেছি এই শান্ের বিচারালোচনা নিরস্তর 

কর। ৪৮৫৩ । 

এই শ্রেষ্ঠ শাস্্ের আলোচন! করিলে জ্ঞান জন্মিয়া থাকে৷ লবৰণ 

[দলে ব্যঞ্ন যেরূপ রুচিকর হয়, এী জ্ঞানও সেইরূপ রুচিকর হইয়া 

গাকে। ভোগাসক্ত মানব এই আখযানকে ষেন কাব্যকথা বলিয়া মনে না 

করেঃ বারম্বার মৃত্যপরম্পরা ভোগ করিয়া আত্মাকে যেন মোহগর্তে পাতিত 
করত আত্মঘাতী না হয় এবং এঁ অবস্থায় উপনীত হইয়া বার বার ষেন জন্ম- 

নৃত্যু-ন্ত্রণা তাহার! না| ভোগ করে! কাপুরুষ ব্যক্তিরাই ছুরভিমান পোষণ করিয়! 

গাকে | তাহার! মনে করে।নিজের পিতার কুপ থাকিতে অন্তর ষাইব কি নিমিত্ত? 

এইপ্রকার দুষ্ট অভিমানবশেই তাহার নিকটস্থ গঙ্গাজল ত্যাগ করিয়া! থাকে । 

?পের ক্ষীরোদক পান করিবে, তথাপি পবিত্র গঙ্গাজল পান করিবে না। আমি 

ম সকল ব্যক্তির কথা কহছিলামঃ এইরূপ অনেক মানব আছে, যাহারা মনে 

নে সিদ্ধান্ত করিয়। রাখিয়াছে যে, আমাদের পূর্ববপুরুষগণ সকলেই তপস্তাদি 
“শ্ররই অনুষ্ঠান করিয়| গিয়াছেন । তাহাদের মধ্যে অনেকে তার্কিক ও মীমাংসক 
'*লেন। আমরা তীহাদেরই বংশধর । অতএব তাহার। যে পণ অবলম্বন করিয়। 
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গিধাছেন, আমরাও সেই পথই গ্রহণ করিব। তাহারা যখন অধ্যাত্শার্ত্ের 

অনুশীলন করেন নাই, তখন কি জন্য আমরা তাহা করিব ? এইরূপ বিচারবিবেচ- 
নার আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য নহে ; তোমরা কখনও এরূপ করিও না । ইহাতে 

ফল এই ঈাড়াইবে ষে, বার বার জন্মপরম্পরা উপভোগ করিবে, এবং উত্তরোত্তর 

মুখতাই লাভ করিবে । এই জন্য বলিতেছি? মুখতা লাভ করিবার জন্য কেহ 
ষেন পূর্র্বকথিতরূপে বিচার অবলম্বন করত মছুক্ত এই শান্স পরিত্যাগ 

করিও না । ৫৪-৫৬ 

ব্রিষষ্ট্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত 

চতুঃষষ্ট্ধিক-শততম সর্গ 

বশিষ্ঠ বলিলেনঃ সেই চিদাদিত্য-মগুল সর্বতঃ পরিপূর্ণ বলিয়া তাহাতেই 
এ জগত পরিস্ফুরিত ; সেই জন্ত জীবাণুপুঞ্জরূ কত অনস্ত অবয়ব অগ্িপ্ফুলিঙ্গের 

ঠায় তাহাতে প্রকাশ-স্বরূপে বর্তমান । এই জন্ঠই চিদাদিত্যের নিরবযবাত্মতা 

সিদ্ধ হইয়াছে । এইপ্রকার সমপ্রকাশ স্বভাবদর্শনে নক্ষত্রনিকরের পরস্পর 

অভেদ ও নিরবয়বতা সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ? নক্ষত্রভেদের হ্যায় 

জীবব্রক্গের কোনরূপ ভেদ নাই । ঘটাকাশাদির উপাধি জন্যই জীব-ব্রঙ্গভেদ ; 

সেই ভেদক বস্ত ও অন্তঃকরণাদি উপাধি বস্তু সমুদয়ই পরম অথগ্ডাকার “অহ্ং 
রঙ্গ ইত্যাকার অপরোক্ষজ্ঞানের প্রাপ্তি সন্ডে নিজ উপাধিরূপ ও স্বকৃত ভেদ 

পরিত্যাগ করে। পরন্ত ইহাও বল! যায়, জীবের অবিদ্ভাজনিত পরস্পর বিরুদ্ব- 
ভাব পুব্বে প্রকাশিত হয় এবং ব্রদ্গিক-বাকতার বিচ্ছেদ নিবন্ধন ভেদতঙ্গ'ও 
অনর্থবৎ প্রতিভাসিত হয় ৷ তখন ব্ছ্যার প্রভাবে আগার ধ্বংস হয়ঃ বিরুদ্ধ ধলা" 

নিরাকরণ দ্বার। আবার ব্রন্মৈকবাক)তা সম্পন্ন হয়। তখন আর অবয়ব 

“অবয়বী” এইরূপ ভাব বারা ভেদক ব। ভেদকাতিরিক্ত আর কি হইতে পারে? 

তুমি এরূপ আশঙ্ক! করিও ন| যে, অবি্ঠান্তঃকরণে দেহ-ভেদাদি অবস্থার পুর্বৈ্ইই 

জীব ভিন্ন হইয়। থাকেন; তাহার পর তত্বজ্ঞান দ্বার! ব্রন্মিকভাব প্রাপ্ত হয়; 

কারণ, শ্রন্মবস্ত তব্বজ্ঞ ব্যক্তিরই বিষর উহ! সকল অবস্থাতেই ভেদাদি মলশন্ 
একযপসীভূত  উহ্াতে ঘবৈততাবরূপ মল কিছুষাত্র নাই। অতপ্জ্ঞ' জন 

অতত্বজ্ছের বিষয় বিদিত আছে । আমরা তাহা জ্ঞাত নহি | ১-৪: 

'তুমি' 'আমি' ইত্যাঁদিরূপ মলিন পদার্থসমূহ তত্বজ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে 
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এমন কি উহাদিগকে কোন পদার্থমধ্যেই গণ্য কর। যায়না । যদি বলকেন? 

তাহার উত্তর এই যে, সেই আমি, এই ব্যক্তি অজ্ঞ ইহা সত্য, উহ। সত্য নহে 
ইত্যাদিরূপ বুদ্ধি তত্বজ্ঞের কখনই সম্ভবপর হয় না। যে ব্যক্তি তৃষ্ণার্ত, তাহারই 

নিকট মৃগতৃষ্ণা প্রথিত; স্বর্গে কিংবা স্থমেরুতে পিপাসাদি নাই ; সেখানে 
মুগতৃষ্ণার অস্তিত্ব কোথায়? ইহা স্থাণু$ ইভ! শুক্তি ইত্যাদি দ্রব্যতত্রজ্ঞান যাহার 

'আছেঃ তাহার যেমন উহ। স্তাণু বা পুরুষ, এইরূপ সংশষু হয় ন। কিন্ব। ইহা শুক্তি 

নহে-_রজত, ইত্যাকার ভ্রমজ্ঞান জন্মায় না, তদ্দপ যখন পরমতত্ব স্থিবীকৃত 
হয়ঃ? তখন আর ভেদত্রম থাকে ন। | ৫-১। 

এ জগত পুব্বে ছিল না, ইহার উৎপত্তিও হয় নাই, ইহ: বর্তমানে ষে 
আছেঃ তাহাও নহে? আর যে হইবে, তাহাও নহে । তবে ষে এ জগৎ 

এ ভাবে বিদ্যমান, ইহ। সংস্বরূপ ব্রন্মই এইরূপে বর্তমান বুঝিতে হইবে, 

এইরূপে মার্জন-দ্বারা গৃহীত চিদাকাশ-প্রতিভাস শুদ্ধ ব্রহ্মতভাবেই অবস্থিত 

রহিয়াছেন। সেই অবস্থার শুদ্ধ ব্রন্মহই জগৎ, এইরূপই জীবন্ুক্ত ব্যক্তিগণ 
অবগত হইয়া থাকেন। সে সময় কোন জড় পদার্থ ই তাহাদের জ্ঞানগোচর 

হয় ন। । স্বপ্নকালে কিন্। মনোরাজ্য-কল্সিত নগরে যেরূপ সেই একমাত্র 

নিক্মল চিদাকাশ ব্যতীত অন্য কোন কিছুই নাই, তদ্রপ এই জাগ্রৎ 
জগতেও চিন্মান্র ভিন্ন অন্য কিছুই উপাধি-ন্ব্ূপ নাই । এইপ্রকার উপাধিবর্জন- 

স্বীকারে রূপহীন জীবের রূপান্তরও কিছুই নাই। স্থ্টির পূর্বে কি উপাদান- 
কারণ, কি নিমিত্তকীরণ কোন কিছুই ষখন নাই, তখন আর জগত্রূপ বস্তবর 

বিদ্যমানতার কথা কি আছে? সুতরাং কিছুরই উৎপত্তি নাই ; যাহা উদ্ভূত 

বলিয়া মনে হয়ঃ তাহা অনাদিপ্রকাশ ব্রন্মাকাশই চিৎত্দ্বভাবের প্রভাবে স্বয়ং 

সেইরূপে প্রতিভাত । অতএব ইহলোকে কেহ নাই; কোন চিংপ্রপঞ্চও 

নাই। এইষে অজ্ঞজন-পরিজ্ঞাত ব্রহ্মাদি ব্যট্টিসমষ্টি জীব ও জীবোপাধিঃ এ 

মকলের কিছুরই অস্তিত্ব নাই; পক্ষান্তরে, সেই স্বয়স্ত, ও প্রপঞ্চ ব্রহ্মসানিধ্য 

হইতে শুন্য এবং বিশাল বিস্তীণ চিদাকাশই শিজ চিতপ্রভাবে সেইরপে বিভাত 

ইইতেছে। ৭-১১ 

চতঃবষ্ট্যধিক-শতওম সর্গ সমাপ্ত 
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বশিষ্ঠ বলিলেন।-জাগ্রৎ, স্বপ্র ও সুমপ্তি এই তিনটি পরস্পর পরম্পবে 

অনুপ্রবেশ দারা প্রত্যেকেই তিন প্রকার ; যথ1- জাগ্রতং-জাগ্রংজা গ্রত-্বপ্নঃজা গ্রৎ- 

সুযুণ্তি; স্বপ্ন-জাগ্রত, স্বপ্র-স্বপরঃ স্বপনুষুণ্ডি ; সবপ্তিজা গ্রৎ জযুণ্তি-্বপ? সবযুণ্তি 
নুযুপ্তি | ইহার মধ্যে জাগ্রত্স্বপ্পে মনোরাজ্যে ইন্জ্িয়ব্যাপারের নিরপেক্ষতার 

জন্য সমগ্র পদার্থ কেবল মনোময় হইয়! থাকে ; তাই ম্বপ্পোপমা় স্বপ্নই জাগ্রদ্ছাব 

প্রাপ্ত হয়। এতদিন আমি নিদ্রিত ছিলাম, এখন জাগ্রত হইলাম, স্বপ্নেও 

এইপ্রকার প্রতীতি দৃষ্ট হয় বলিয়া গ্রনিদ্ধ। ্বান্ুভবসিদ্ধ জাগ্রতই স্বপ্র-জাগ্রতে 

স্বপ্রত্ব পাইয়া থাকে । স্বপ্নের যেরূপ জাগ্রৎ প্রবেশ, জাগ্রতেরও তন্রপ স্বপ্ন 

হইতে প্রবোধ এবং স্বপ্ররূপ জাগ্রং হইতে প্র বোধের পর জাগ্রতরপ স্বপ্নে প্রবেশ; 

এইরূপ পরম্পরান্ু প্রবেশের ন্যায় পরম্পর নিমিত্ততাও দৃষ্ট হয়। জাগ্রতস্বপ্রশালী 
সর্বসময়ে স্বপ্ন স্বপ্ন বলিয়া থাকে এবং স্বপ্নজা গ্রত্বান্ও জাগ্রৎ জাগ্রৎ এই 
প্রকার বলে, কা্যকালে এঁ ছুইয়েরই ব্যপদেশসাক্ষর্যযও দৃষ্ট হয়৷ সেই স্বপ্রদশায় 
জাগ্রৎ এই সাধারণ জাগ্রদবন্থার হ্টার অনুভূত হয়, এই জন্য উহ! জাগ্রৎইঃ স্বপ্ন 

নছে। আরও দেখ জাগ্রৎস্বপ্রে মনোরাজো ষে অন্ুভবকর্তা, তাহার জাগ্রং__ 

স্বপ্নই ; উহা! কখনই জাগ্রৎ হইতে পারে না। তাৎপর্য এই ষে, জাগ্রতে সদাই 

অন্পকালব্যাপী স্বপ্ন এবং স্বপ্নে সততই স্বল্নকালাত্মক জাগ্রং বিদ্যমান | ১-৫। 

এইপ্রকার পরস্পর সাহ্কর্ধ্য হইতে ইহাই প্রতীত হয় যে, জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই 

উভয়েরই কোনরূপ ভেদভিন্নতা নাই। একে অন্যের প্রবেশ আছে, এই 

দিমিত্ব এ উভয়েরই পরস্পরান্প্রবেশ বিরাজমান ; স্থৃতরাং যুক্তিসহকারে 

দেখিলে উভয়ই অসন্ময় হয়। ইহা তুমি অনুভব করিতে পার না যে, 
স্বপ্রাবসান জাগ্রতে এবং স্বপ্দৃষ্টার্থ জাগ্রন্দশায় সারৃশ্ঠ মাত্রই ; পক্ষান্তরে, 
জাগ্রতেরও স্বপ্নের হ্ার অনিবৃত্তি নাই এবং সেই অবস্থায় দৃষ্টপদার্ধের অসত্তাও 
কথন নাই। অতএব স্বপ্র হইতে জাগ্রদ্্বৈধর্ঘ্া স্পষ্টতই প্রতীয়মান ; কারণ, 
জাগ্রৎ-লক্ষণ স্বপ্নের__মৃত্যুকালীন পরলোক প্রবোধ এবং আত্যস্তিক দ্বৈতনাশ- 
লক্ষণ তত্বপ্রবোধের নিৰৃত্তি আছে। আরও দেখ, প্রতিদিন স্বপ্রান্ভৃতিরপ স্বপ্নার্থ 

বোধসময়ে ও স্ুযুপ্তিসময়েও এ জাগ্রং শুন্তভাবের হ্ইয্াই অবস্থান করে। 
এই নিমিত্ত বলিতেছি, মাত্র সাধর্শ্য আছে, বৈধন্দ্য কিছুই নাই। আরও দেখ, 
ইহাও তোমার বল! কর্তব্য হয় ন। যে, আঙ যে স্বপ্দৃষ্ট হইল, আগামী দিবসের 
স্বপ্পে তাহার অর্থ নাই ; জাগ্রদবস্থায় যে স্বপ্ন দেখা যায়, তাহার অর্থ আগামী 
দিনের জাগ্রৎসময়েও থাকিবে / এ বৈধম্য নিবারণ কর! যায় না; কারণ, বিভিন্ন 
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জন্মের সই সকন দৃষ্ঠ পদার্থের এন্ধবর্তন নাই । জাবিতকালে স্বপ্নে মৃত্যুর 

বোধ ব্যতীত পরলোকাত্মক জাগ্রৎ কিছুই দৃষ্টিগোচর ইয় না। এইপ্রকারে 
আজিকার স্বপ্পে জীবনাদি সকল বস্ত শুন হইলেও ভ্রম নিবন্ধন নান। মায়াত্মক 

হইয়। যৎকালে জীবিত হইলাম, এইরূপ জ্ঞানোদয় হয়, তৎকালে আগামী 

দিনের কিংবা পূর্বদিনের স্বপ্ন পরলোকাত্মকপ্রায় দৃষ্ট হয় না বা সেই 
পরলোকের কোন বস্ত ইহলোকে আসিয়াছেঃ ইহাও দুষ্ট দেখা যায় না ৬৯ । 

স্বপ্নকালীন এই জগ্রয যেরূপ চিচ্চমৎকারমা ত্রাতআবকঃ তদ্রুপ জাগ্রদ্দশায়ও 

সর্ণ হইতে অন্তঃকরণে এই ত্রিজগৎ চিচ্চমতকৃতিমাত্রাত্মকরূপে প্রভাসিত। 

এই দৃষ্তমান পৃথিবী প্রভৃতির আকারবভ| জাগ্রদ্দশায় প্রকৃত্রূপে প্রকাশিত 

হইলেও স্ব্দৃষ্ট পদার্থবৎ অসত্যরূপেই বিরাজমান জানিবে । উহ! তেজঃপদার্থের 
আলোকের ন্যার এই জগদাকাশে পুর্ণরূপে অপ্রকাশ হইলেও প্ররুতপক্ষে উহা 
চিদাকাশেরই স্বভাবমাত্র 1১০-১৩ | আকাশে, গৃহে, ভিত্তিতে স্থলে১ জলে সকল 
গ্কানেই সেই চিতের স্ব(ভাবিক জগদভিধেয়। চমত্কৃতি অত্যধিক দীপ্তি পাইতেছে । 
তাই বলি, যখন এই শূন্তন্বরূপ। অসত্যরূপ। ভ্রাস্তিই সত্য বস্তর ন্যায় বিরাজমান।, 

তখন এই ভ্রমে আগ্রহের আর কারণ কি? গ্রান্থ, গ্রাহক; গ্রহণ এই ত্রিপুটা 

জগত্রূপ অসত্যমাত্রই ; অধিষ্ঠানসত্তায় এ জগৎ সং কিংবা অসৎই হউক, 
সত্য বা' মিথ্যার কোন একটির নির্ণয়রূপ আগ্রহে আবশ্তঠক কি? ইহা 
এইরূপ বা অন্তবিধ যাহাই হউক ন। কেন, এ বিষয়ে তোমাদের আবার 
সপরপক্ষগ্রহণের অভিমান-সম্রম কি? কারণঃ অজ্ঞান নিবন্ধনই একতর 
পক্ষাভিমানের উদ্ভব হয়; পরন্ত তামরা! যখন বাস্তবিক সমুদয়ই বুঝিতে 

পারিয়াছঃ তখন তোমাদের এতদন্তর্গত ভোগলক্ষণ ও ইহার সত্যতা -প্রতিষ্ঠারূপ 

ইতর সারহীন ফলে আগ্রহ করা কর্তব্য নহে | ১৪-১৭ 

পঞ্চষ্ট্যধিক-শততমসর্গ সমাপ্ত 

যট ষষ্ট্যধিক-শততম সর্গ 
বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাষচন্দ্র! বাি-ভেদ-সম্মত। খ্যাতি চারি প্রকার ; 

_অখ্যাতি, অপৎখ্যাতিঃ অন্যথাখ্যাতি এবং আত্মখ্যাতি। 'এই চারিটি 
খ্যাতির মধ্যে কোন্ খ্যাতিতে এই চিচ্চমতকৃতি প্রতিভাত হইতেছেন, এইরূপ 
একটা সন্দেহ বোধ হয় তোমার মনে উদয় হইয়াছে। উহার নিরাকরণের 

জন্ক যাহা বলিঃ শ্রবণ কর। এ যেবাদীদিগের ভেদ-সন্মত খ্যাতিভেদ-চতুষ্টরঃ 
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উহ বিদ্বদগণের দৃষ্টিতে শশশঙ্গের ন্যায় অলীক পদার্থ । আত্মখ্যাতি হইল পঞ্চমী 
খ্যাতি, 'উহ! অলৌকিকী ; এই অলোৌকিকী খ্যাত্তিই সার্থক ৷ উহাকেই বক্ষ্যমাণ 

শিলোদরপ্রতিম নিরন্তরঘন। বলিয়া জানিবে। 'এ খ্যাতি বাচ্যার্থলম্পন্না, 
অন্তবিধ খ্যাতিশব্ববিরহিতা এবং অখগার্থক পদদ্বয়-লক্ষ্যা। তোমার মনে 

আধার এই সন্দেহ হইতে পারে যে, “আত্মাই খ্যাতি” এই পদদ্য়ের সামানা- 

ধিকরণ্য দ্বার যদি অন্বয় কর! হয়, তাহা হইলে আত্মাই বা কি এবং খ্যাতিই 
বা! কাহার হইতে পারে? এই আশঙ্কানিরাসের কারণ-চিদ্াকাশস্যষ্টি প্রথম 

হইতেই এইরূপে বিস্তীর্ণ; সুতরাং স্বয়ং আত্মাই আত্মায় স্বচৈতন্ত-মহিমায় এই 
সর্গত্ব প্রখ্যাপিত করিষাছেন ; এই জন্য আত্মীরই সর্গতাবিষয়িণী খ্যাতিসিদ্ছি 
প্রতিপন্ন হইল। এ জগতে নদীপ্রবাহ বিদ্যমান নাই এবং উন্মজ্জন-নিমজ্জন ও 

কোথাও নাই । সেই ক্রিয়াহীন চিৎস্বরূপ ম্নাকাশ আকাশম্বরূপেই খ্যাতি-প্রাপ্ত ; 
উহ| কখন খ্যাতিশব্ব-বিরহিত এব" একেবারেই ভাবকল্পনাশন্য ।১-৩। জ্ঞানিগণ 
বলেন, উহার উত্তর পদ খ্যাতিশব্দ এবং সেই অর্থ ব্যতীত শ্বপ্রকাশ আত্মাই 

স্বাত্মবক ্চ্টিপ্রখ্যানাত্রক ; এই নিমিন্ত টঙহ্বা 'আত্মখ্যাতি নামে কথিত 

হইয়। গাকে । এই নিখিল ব্রন্গাণ্ড যখন একমাত্র আত্মাই এবং সেই আত্মা 

স্বপ্রকাশাত্মাই, তখন তিনি তো কখনই নিজাতিরিক্ত খ্যাতিতে প্রখ্যাপিত 

হইতে পারেন না। এইপ্রকারে এই অখ্যাত বাক্যের প্রঞ্জোগই যুক্তিসঙ্গত ; 
পক্ষান্তরে; ভাববাচ্যে ক্তিন্ প্রত্যয় দ্বার যে অখ্যাতি শব্ধ নিষ্পন্ন হয়ঃ উহা 

আত্মায় প্রয়োজ্য নহে। বুঝিষ্া দেখ যে, প্রথমে যে অখ্যাতি প্রভৃতি শব্দ 

উত্ত হইয়াছে, উহা! চিন্মাত্রসর্গে সঙ্গতিশৃন্য। কারণ, খ্যা-ধাতুর অর্থ__ 
প্রথাভাৰ ; তদুত্তরের প্রত্য়ার্থ সত্তা ; কাজেই খ্যাতি শব্ধের অর্থ দাড়াইল 

খ্যানাত্বিক! সত্তা, এন্দপ ক্ষেত্রে আত্মার আবার খ্যাতি কি? এবং তথ্বিপরীতার্থ- 

শালী অখ্যাতি বাক্যযুক্তির বাস্তবিকতাই বা তাহাতে কি হইতে পারে ?। 
আরও, ণিচ.-প্রত্যয় দ্বারা যদি খ্যাপনার্থ নিম্পাদন কর। যায়ঃ তাহা হইলে এক 

দীপ দ্বার! অন্য দীপের খ্যাপনের স্যাষ সেই স্বপ্রকাশস্বরূপ আত্মার খ্যাপন-আখ্যা- 
পনের সম্ভাবনাই বাকি আছে? এইপ্রকারে ইহার দ্বার অসংখ্যাতি এবং 

অন্যথাখ্যাতিরও নিরাস অবশ্ন্তাবী। যদি এরূপ স্বীকার কর ষে, স্বপ্ন-মনো- 

রাজ্যাদি দৃশ্টের মধ্যে অখ্যাতিঃ অন্যখ্যাতি কিংবা অনৎখ্যাতি-_চিন্মাত্ররূপ- 

চিত্ব চমত্কুতিই তুল্যরূপে প্রভাসমান, তবে আমাদের কোন ক্ষতির 
আশঙ্ক। নাই | ৪-৭।| এ চিন্মাত্র ব্যোমভাস্করের যে চিদংগুপুঞ্জ, তাহা যখন 
ষেরূপে প্রত্যয়গোচর হইয়। থাকে, তখন তাহা! সেইব্রপেই পরিস্ফুরিত হয় । 

তাহা হইলে ইহাই স্তির হইল যে এ আত্মখ্যাতি, অসংখ্যাতি, ও অন্যথাখ্যাতি। 



নির্ব।ণ-গ্রকরণ ৫১৫ 

? সকলই চিচ্চমত্কৃতিযোগে আত্মখ্যাতিরই বিভূতিমাত্র। উহা! আগ্যান্তহীন, 

অবর্ণনীয় এবং একমাত্র ঘনাঁকারে প্রভাসিত। এ সঙ্গদ্ধে 'এক শ্রুতিস্থখকর 

উপাখ্যান আছেঃ তাহা বলিতেছিঃ শ্রবণ কর। ইহ! ঘৈতৃষ্টির প্রতিষেধক ও 

বোধ-স্্্যের প্রকাশক ৮১১ । এক বিমল কঠিন বিশাল শিলা আছে। উহা 
পরিমাণে এক-সহঅ-যষোজন এবং নীল আকাশভিত্তির ম্যাষ উহা] বিরাজিত। 

উহাতে অবরববিশ্লেষ-্ঘট ন। বিস্তমান নাই । উহ। আকাশবৎ নির্মল ; নিবিড় বজ- 

সার তুল্য স্থববিস্ৃত। শ্রী শিলার অভ্যন্তর অত্যন্ত পুষ্ট ও অতীব কাঠিন্য-যুক্ত। 
অসংখ্য কল্পকাল গত হইলেও উহার বিনাশের আশঙ্ক। নাই । উহা! দেখিতে ঘনাব- 

রব, মনোরম এবং নির্দলতাব আকাশের ন্যাযু ভাসমান । উহ্াণ তুল্য দ্বিতীয় বস্ত 

আর নাই; তাই উহা বিশিষ্ট ; উহ্! কোন্ স্থানে কি প্রকারে বি্যমান কিংব। 

কিরূপে ব| উহার উৎপত্তি, এইরূপ দেশ-কাল-প্রকারও উহার একেবারেই 

প্রসিদ্ধিহীন, খী শিলা সততই একই ভাবে বিরাজিত। উহার অভ্যন্তর ক্ষিতি 
অপ তেজ ও মরুৎশূন্ত ; চিরময় স্ফটিকশিলাত্যন্তরস্থ চিত্রের ন্যায় অগ্গন্বরূপ পদ্- 
শঙ্খ-গদ1-খড়গ-খটীঙগাদি উহাতে বিরাজমান । সেই শিলার উদরদেশে গগন, 

পবন ইত্যাদি কোন কিছুই নাই। পরস্ত উহ্বাই তথাবিধ দৃশ্যমান স্বগর্ভস্থিত 

চিত্রসমূহের আকাশ, বাতাস, জলঃ তেজ ইত্যাদি বিবিধ নাম নির্দেশ 
করে। উহার দেহ নাই; সুতরাং নিজের জীব নাম প্রতিপাদন করিয়। 
থাকে । ১২-১৮ 

শ্রীরাম বলিলেন,_হে ভগবন্। আপনার কথিত বিষয় তো শিলা 
শিল! অচেতন পদার্ধরূপে লোক-প্রসিদ্ধ । উহার চৈতন্যের সম্তাবন] কি প্রকার; 

তাহ। বলুন। যদি উহার অচেনত্বই প্রতিপন্ন হয়, তাহ হইলে স্বগর্ভগত চিত্রের 
আকাশ, বাতাস প্রভৃতি নামনির্দেশে সমর্থ হইল কি প্রকারে ? ১৯ 

বশিষ্ঠ বলিলেন।_.উক্ত শিলা চেতন বা জড়, কোন কিছুই নহে। উহা! 

আকারে প্রকারে অতি বিশাল এবং অত্যন্ত প্রভাসম্পন্ন। উহার জাতিতত্ব 

জানিতে পারেন, এরূপ অন্য কেহই বিছ্ভমান নাই । ২০ 

শ্রীরাম বলিলেন,_ষদি অন্য কাহারও সভা না থাকে, তাহা হইলে তাহার 
গর্ভস্থ গগন-পবনাদির লেখ। কে দেখে? টঙ্কান্্ দিয়া কেই বা এ শিলায় 

চিত্ররেখা অশকিল? এ সকল বৃত্তীস্ত আমাকে বলুন । ২১ 

বশিষ্ঠ বলিলেন)_-এঁ শিলা অতান্ত কঠিন ও দুর্ভেন্চ ; উহার বেত্তা কেহই 

নাই। উহা নিজ দেহ দ্বারা নিজেই সকল স্থান ব্যাপিয়৷ রহিয়াছে । উহার 

মধ্যে শত শত গণনাতীত চিত্রময শৈল, বৃক্ষ? নগর, পুর বিরাজমান | এ 

শিলাষ় দ্েব-দানব স্ুক্মান্থক্ন সাবয়ব-নিরবয়বরূপে প্রতিমার স্যাষ চিত্রাকারে 



৫৬৬ ৭|শিষ্ঠ-মঙ্ত! বাম।এণ 

প্রভাসিত) উহাতে আ।কাশ নামে এক চিন বিছ্বামান। তাহ। অনন্ত বিস্তীণ | 

তাহার মধ্যে স্ষ্য১ চন্দ্র, রবি, শশী-নামে বহুল উপলেখাও বিরাঁজিত । ২৯-২৫ 

শ্রীরাম বলিলেন"_€হ ভগবন্! সেই শিলালিখিত লেখানমূহ কে দর্শন 
করিগ়্াছে? সেই লক্ষিত লেখাসমুহই বা কিরূপ এবং সেই অতি-কোষবত্তী 

লেখাসমূহ কোন্ উপায়েই বা অবলোকন করা যাইতে পারে ? ২৬ 

বশিষ্ঠ বলিলেন,_হে রাম! যে লেখার কথ! বলিয়াছিঃ তাহা আমিই 

প্রত্যক্ষ করিয়াছি । তুমিও যদি দেখিতে ইচ্ছ। কর? তাহা হইলে সমাধিস্ত [ইও, 

দেখিতে পাইবে ' ২৭ 

শ্রীরাম বলিলেন,_মাপনিই তো বলিলেন ষ, সেই শিলাখণ্ড বের স্টায় 
কঠিন; তাহ। ভগ্র করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই । শুবে আপনি তাহার 

উদরাক্ষিত লেখা দেখিলেন কিরূপে ? ২৮ 

বশিষ্ঠ বলিলেন,_হে রাম । আমি বশিষ্ঠঃ আমিই (ত। সেই শিলাভ)স্তরে 

রেখারূপে বিরাজমান । এই নিমিত্ত তাহার অন্তর্গত লেখাসমূহ আমি দর্শন 
করিয়াছি । তবে ইহ] সতা বটে যে, কাহারও সাধ্য নাই যে, সেই শিলা ভঙ্গ 

করে। আমি তাহার ভিতরে অবস্থিত আছি 'এবং তাহার অভ্যন্তরে সেই 

লেখাসকল দেখিতে পাইয়াছি | ২৯-৩০ 

শ্মরাম বলিলেন,_হে 'গুরে!! এ শিলাই ৰা কি 'এবং আপনিই ব| কে? 

আপনি কোথায় আছেন? কি শিলার কথ! আগনি বলিতেছেন ? আপনার 

বাক্যের মন্দ তো আমি কিছুই বুঝিতে সমর্থ হইতেছি ন| | স্পষ্টরূপে বলনঃ 

আপনি কি প্রকৃতই উক্ত শিল। দেখিয়াছেন ? ৩১ 

বশিষ্ঠ বলিলেন” ভে রাঘব! আমি এ প্রকার বাক্যের দ্বার। পরাত্ম- 

মহাসন্তার কথাই তোমাকে বলিয়াছি। তবে ইহা! জানিবে যে, উহা সত্য- 

সতাই যে মহাশিল|১ তাহা নহে। আকাশ, বাতাস ইত্যাদি চাঁরিটি ভূতই 
উহার অঙ্গ । ক্রিয়। শব; বাসনা, কাল এবং কল্পনা, এ সমুদররও সেই শিলার 
অঙ্গীভূত ৷ বিশ্ুতভাবে বলিলে বলিতে হয়, ভূমি, জলঃ অগ্নিঃ বায়ুং আকাশ, 

মন, বুদ্ধি ও অতঙ্কার এই সকলই সেই শিলার জঙ্গন্ববপ । এই যে আমরা 

বিদ্ধমান আছি, আমরা প্রত্যেকেই সেই পরমাত্ব-মহাসভ্তার মাংসন্বরূপে 

' বিরাজমান । বস্ততঃ তাহ] হইতে আমাদের কোন ভেদ নাই! তরে ষে 

আমর ভিন্নরূপ মনে করি, তাহা ভ্রান্তিমাত্র । এই সুবিশাল চিন্সাক্রাক্মিকা 

শিলা ব্যতীত আর অন্য ষদি কিছু থাকেঃ তবে তাহা কি, আমার নিকট প্রকাশ 

কর। এই যে কিছু খঘটপটাদি দেখিতেছ, এ সকলই বিশুদ্ধ বেদনমাত্র ব্যতীত 

অন্য কিচুই লকে । একই জল যেরুণ তরঙ্গাকারে পৃথকরূপে বোধ হয়, তদ্রপ 
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এ সকলও স্বপ্লের স্ায় প্রতীতিগোচর । ফল কথা, নিখিল দৃশ্যই ব্রহ্মঘন; 
চিন্াত্রঘন, পরমার্থঘন, সকলই একমাত্র ঘনাকার । যাহা কিছু "দেখিতে 

পাইতেছ। মে সকলই সেই মহাচিৎশিলার রন্হীন উদর | উহার আদি? অন্ত 

বা মধ্য নাই। একমাত্র সেই ব্রঙ্গাত্মা দ্বারাই স্বশ্ব্ূপে এই জগৎ ভুবন প্রভৃতি 

নামপর্ধ্যায়ে প্রখ্যাত দৃশ্ব-নামক কল্পন! স্বীকার করা হইয়াছে । ৩২-৪০ 

ষটবষ্ট্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত 

সপ্তষষ্টাধিক-শততম স্গ 

বশিষ্ঠ বাললেন।_হে রাম ! পুর্নকথিত চারিট খ্যাতি_আত্মখযাতি) অসৎ- 

খযাতিঃ অথ্যাতি ও অন্যথাখ্যাতিঃ এই সকল শব্দার্থ তত্বজ্ঞানীর নিকট শশশঙ্গের 

ঠায় অলীক | জগত্খ্যাতি বিগ্ঘমান থাকিলেই সেই খাতি--কিমাত্মক বা 

অসংখ্যাতি ইত্যাকার বিকল্প কল্পন| হওয়া স্বাভাবিক । কিন্তু যখন তাহাই নাই, 

তখন কাহার চাতুর্ষিধ্য হইবে ? কখনই কান খ্যাতিসম্তাবনাই নাই ; সকলই 

সেই শান্ত শিব। একমাত্র আত্মাই বিগ্তমানঃ তিনি ব্যপদেশ-শন্ঃ খ্যাতি 

প্রভৃতি করনার মূল চিন্তবেষ্টাহীন এবং জ্ঞানময় | শী ষে আত্মখ্যাতি প্রভৃতি ভ্রান্তি, 
উই! চিন্সা্র হইতেই উদ্ভত হয়। (সই চিন্মাত্র প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধতর ব্যোমন্বরূপ । 

আমি দ্েখিতেছি যে, সব্বকল্পনাই চিন্মযীরূপে প্রতিভাত । এই আত্মা। 

এই খ্যাতিঃ এইরূপ কক্পনাত্রম সেই চিতস্বর্ূপে সম্ভবপর নহে । তাই 

বলিঃ এই সমুদয় শব্দ পরিত্যাগ করিয়। যাহা পরমার্থ, তাহার ভজন1 কর। 
এই যে জগৎ “দখা যাইতেছে, ইহ| গতি, স্থিতি ও ভক্ষণক্রিয়াশালী হইলেও 

সব্বপ্রকার প্রবৃত্তিহীন, আকাশের ন্যায় শূন্য, নিস্তব্ধ, নির্শল ও অথণ্ড ।১-৫। উহা 

যদি বিবিধ শব্দ-সমষ্টিসম্পন্ন, তথাপি শিলার ন্ঠায় মৌনভাবে বিরাজিত ; 

উহ! ষিচ অনবরত গমনাগমনশীল, তথাপি আকাশ ও পব্বতের মতা সততই 
অচলভাবে অবস্থিত। যদিও নানারস্তশালী, তথাপি মহাশন্ত ; যদিও পঞ্চভূতময় 

হথাপি আকাশের ন্যায় শূন্ত এবং যদিও পঞ্চভূতশন্ত সঙ্কল্লনগরের ন্যায় সচেষ্ট, 

তথাপি চেষ্টাশৃহ্য আঁকাশসদৃশ শূন্য এবং স্বপ্নকালীন-নারী-নঙ্গের হ্যায় ভ্রান্তিযুক্ত । 
প্রতিবিশ্বগত নারীমুর্তি যেরূপ, উহা অনুভূত হইলেও তদ্রুপ ব্যর্থ। আরও 

নানান্ভব ও নান নির্দাণাম্পদ হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা পদার্থশুন্য ৷ ৬১৯ 

শ্রীরাম বলিলেন)_-এই যে জাগ্রতঘ্বপ্রাআক জগত বিদ্যমান, ইহার 

প্রতিভানের প্রতি আমার বোধ হয়ঃ স্মৃতিই একমাত্র কারণ) ভ্রান্তি উহার 
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কারণ নহে। কারণ, আরিষ্ঠানদোষে অথবা পাদৃশ্ঠ-সন্প্রয়োগাদির জন্য এ সৃতি 
উদ্ধৃত হত্ব ন।; তৎকালে স্থিতি নাই বলিয়া সৎ বস্তরই স্বৃতি হইয়া থাকে । 

স্ুতর1ং স্মৃতিবশেই এই জগত দৃষ্ট হইতেছে । ১১ 

বশিষ্ঠ বলিলেনন__ইহা৷ দেই চিদধিষ্ঠানমূলক ভ্রাপ্তিই ; ইহাকে স্মৃতি বলা চলে 
না। অপিচ, পূর্ব পুর্ব অনুভবপরম্পরার তুল্য প্রতিক্কৃতিই স্বৃত হইন্বা থাকে 
মাত্র; এ জগতের পুব্বান্ুভব অসিদ্ধ। এ যে ব্যোমাত্ম সত্তামাত্র এবং চিৎচাক্- 

চিক) বশতঃ ভিত্তিহীন কাকতালীয় ন্যায় শরীর প্ুরিত হয়, উহাই জগৎ নামে 

প্রসিদ্ধ । এই ষে নিনিমিভ্তাত্মক জগং, ইহ! সব্বাম্মক ও মহানববাণ এবং 

ব্যোমাত্। হইলেও যাহা আত্মশূন্ঠত সেইরূপ পরমাত্মরূপ।ধিষ্ঠানে বিরাজমান । 

যে কোন কালে যথাকথঞ্চিংরূপে বা নিষ্নত অনিষ়ত স্থানে যে কোন প্রকারে 

যাহা কিছু প্রতিভাত হইতে থাকে, অথচ বাস্তবিক যাহার ভান কিছুই নহে, 

সেই স্বচ্ছ স্বভাব ব্রঙ্মভানেরই__সেই স্বস্বভাব-পর্িহারহীন পরমার্থ ব্রহ্মই 
স্বঁচৈ তন্যবশে জা গণ, স্বপ্ন” সুযুণ্ত, তুর্যঃ ব্রক্ম ও আত্ম। প্রভৃতি বিবিধ নাম স্বয়ংই 

স্বাতঝমায় করিবাছেন ৷ প্রকৃতপক্ষে স্বপ্ন নাই, জাগ্রৎ নাই, শ্ুধুপ্ততুর্ধ্য বা 

তুর্য্যা-তীত কিড়ই নাই । সকলই সেই একমাত্র শান্ত পরম নভোভাব। ১৯-১৮। 

অথচ উহাকে সকলই বল] চলে । দেখ, চিতস্বরূপের স্বপ্র কখনই নাই বলি 

সততই উহ] জাগ্রৎস্বরূপ ; যাহা ৃষ্ট হমু তাঠ| ভ্রমমাত) ভতরাং উহা! সততই 

স্বপ্নরূপ, অবিদ্ভার আবরণ, এই জন্য সর্বদাই উহা স্ুযুণ্ত; কিগা সব্বদা 
জাগ্রৎ প্রভৃতি ত্রিবিধ অবস্থা অতিক্রম করিয়। বিরাজমান বলিয়া উহা 

সর্বদাই তুর্য্য ; কিন্বা উহ| তুর্য্যাতীত; কারণ? নিব্বিকল্প-দশায় উহা! সেই 

শাত্তন্বরূপই | ইহ তাহাই কি নাঃ এবং শন্চম্ব্ূপ জলময় চিদাকাশ-মহার্ণবের 

মহোদরে ইহ। কেন, কি অকিঞ্চিৎ বুদ্বুদ কিংবা তাহ। নহে। এইরূপ বিকক্পনায় 

কিছুই আমর। জানিতে পারি না; সুতরাং এই সকলই যে সব্বদ| জাগ্রদাদি 

সর্ধস্বরূপে বিরাজিতঃ ইহ নিশ্চিতই ৷ কল্পজ্ঞানদৃষ্টি দ্বার। যাহার যাহ। জ্ঞানগম্য 

হইয়া! থাকে, সে সেইরূপই অন্তভব করে । আকাশের নায় স্বপ্র-দশা় সৎ বা 

অসৎ ষাহারই বোধ হয় তাহ! সেইরূপই সৎ বা অসৎ হয়। এই যাহা কিছু দৃষ্ট 
হয়ঃ সে সকলই সন্িংকচন বিততান্স। ; চিদ্ব্যোমে চিদ্ব্যোমের যেরূপ ভান 
হইয়। থাকে? তাহ। সেইরূপই বিভাত হয় । এ সম্থিৎকচন ভানানুসারে তাহাতেই 

প্রতিভাসমান। এ সন্বিৎ চিদ্ব্যোমবিষয়কমাত্র ; তা ছাড়া উহাকে আর 

কিছুই বল! চলে ন। । সেই সন্ধি সর্বদ। এইভাবে আছে; এই জগৎ সম্থিদেরই 
অঙ্গ । সুতরাং সন্থিৎ ব্যতীত যখন কিছুই নাই, এবং এই জগৎই যখন সব্ষিম্ময়। 
তখন উহ্ার উদয় ব। অন্ত কিছুই নাই; উহ। একইভাবে বিদ্ভমান 1১৯-২৪ 
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মহা প্রলয়, সৃষ্টি (প্রভৃতির আদিম কালবিভাগ, তন্মধ্যস্থ মহাগ্রলয়রূপ রাত্রি- 
সমুদয় এবং স্ষ্টিরূপ দিবসসকল-_সকলই সেই সম্বিদের কেশ, নখ প্রতৃত্তির স্ঠাঁয় 

অন্বব বিভাগ । সেই সম্থিদের ভানই চিৎস্বরূপ এবং ভানহীনতাই মায়া । 
এ সমস্তই পবনবৎ মহাচিতের ম্পন্দনমাত্র। তাই বলিঃ জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তিঃ 

ুর্যযঃ স্মৃতি এবং ইচ্ছা এই সকলই কিছুই নহে; সকলই সেই কুদৃষ্টি 
বিজ্ভ্িত। যখন বাস্থার্থরূপে চিৎস্বভাবের অস্তঃসম্বেদনই প্রতিভাত হইতেছে, 
তখন দ্বৈত, অর্থ-শ্রী, কিরূপে থাকিতে পারে? এইরূপ হইতে স্মৃতিই বা 
কোথায়? তবে এই জগৎ অথগ্ডাকারে ভাসমান, ইহা অভূতাত্মক স্ব ব্যতীত 

অপর কিছুই নহে। দৃষ্টান্ত্বরূপ বল! চলেঃ এ নিরালম্ব আকাশে সৃর্য্যের ভূত- 
শৃন্ট দীপ্তিচ্ছটাই ভান ; সেই ভান ভাস্ত পদার্থের অপেক্ষা করে না; প্রকৃত- 

পক্ষে বাহা বস্তর সত্তা থাকিলে তাহার অন্ুভবজন্ স্বৃতিই এই জগবস্থষ্টির আদি- 

স্থিভির হেতু হইতে পারে। তবে বক্তব্য এই যে, যাহা কিছু বাহা বস্ত আছে, 
সাহার কোন কিছুরই সন্ত। নাই। কারণ, পঞ্চভূতের সুষ্টির পুর্ব্ব অবস্থায় 
কারণের অভাব বশত তাহার অস্তিত্ব নিতান্তই অসম্ভব !২৫-৩১। 

যেরূপ শশকের শৃঙ্গ নাই, আকাশে বৃন্দ নাইঃ বন্ধ্যার সন্তান নাই, 
কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্র নাই, অর্থাৎ এই সমুদয় যেরূপ একাণ্তই অসম্ভব তদ্দরপ স্থষ্টির 
আদিতে অজ্ঞজনের নিকট প্রতিভাত এই “অহ,মাদি অর্থ অতত্বদর্শনেই বিছ্যমান | 

ওত্বদর্শনে কিছুই নাই ! ৩২-৩৫। হে রাঁম ! অজ্ঞ ব্যক্তির দর্শনে এই জগৎ যেরূপ 

বৃহ্দাকারে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে? তদ্রপ তত্বস্ত ব্াক্তির দৃষ্টিতে ইহার মূর্ত 

ব। অমূর্ত কোন রূপই থাকে না। তাহাদিগের নিকট ইহা মাত্র অখগ্ড চিদেক 

মনই অখগুরূপে বিরাজমান | উক্ত সম্বিদ্ঘন চিদাকাশের মজ্জা ষে যে সময় 

'ঘ যেরূপে প্রকাশ পায়, ব্যবহারিক উপচারক্রমে তখনই ভাহার উদয় এবং 

অপ্রকাশাবস্থায় অন্ত কল্পিত হইয়া থাকে ৷ অজ্ঞব্যক্তি যখন শৃন্তকেই মিথ্যাতৃত 
প্থিবী প্রভৃতির আকারে বিদিত হয়, তখন এ শূন্ত স্বকীয় ভানেরই পৃথিব্যাদি 

কল্পন। ধারণ করে । আকাশমাত্রই সেই মহাচিতের স্বীয় ভান; পরে এ 

মহাচিৎ শুন্তত্বরূপ ভাঁনকেই পৃথিব্যাদি-ব্যপদেশে ব্যবহার-পথে উপস্থিত করেন । 

বাপকের মনঃকল্লিত পুরী যেরূপ, তদ্দপ শী অব্যয় চিন্মাত্রই আকাশসদৃশ 

শিজ।স্মায় এই ইহা পৃথিবী বা অপর কিছু” এইরূপ সঞ্ধিৎ আশ্রয় করেন। তবে 

তোমার মনে এব্রূপ সন্দেছ হইতে পারে যে, যদি খী চিন্মাত্রই জগদাকার ভান 

হয়, তবে আবার অভান কি? ইহার উত্তরে বল! যায় এরূপ বিকল্পনা 

বিধিসঙ্গত নহে ; কারণ, খঁ ষে ভান ও অভান, উহা আকাশে বায়ুর স্তায় প্রাণ 

শক্তিতে স্পন্দ এবং চিৎশৃক্তিতে অন্পন্নস্বভাব 1৩৪-৩৯ | বাসনার উদয় জন্য এ 
৭২ 
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চিদাকাশ যেভাবে ক্ফুরিত হইয়া থাকে, এ জগৎ সেইভাবেই ভাসমান 
হয়। কলতঃ এই পৃথিব্যাদির আকার কিছুই নাই। যেভাবে উহী প্রতিভাত 
হয় হউক । ইহা বিকাশস্বরূপ ; সেই জন্য উহা! সখও নহে অসৎও নহে ; উহার 

গ্রপঞ্চরূপও কিছুই নাই। উহা এক আরনব্ৰচনীয়স্বরূপেই গ্রভাসিত। ইহা 
এইপ্রকার কিংব। এইপ্রকার নহে, ইহা সৎ কিন্ব! অসৎ, যেরূপ ভাবেই অবস্থিত 
আছে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই তাহা বিদিত আছেন । কারণ যে কিছু লোকপর্য্যায়- 

বভান্তঃ তাহ! প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই জানেন, অন্যে জানে ন।। সেই প্রাজ্ঞই সুকলের 
ঘদদাকাশে আত্মরূপে বিরাজিত। অতএব তদ্রগ প্ফুরিত দৃপ্ত সম্বিতের জন্য এই 
আস্তর দেই ও বাহা জগত প্রভৃতি ভেদ-কল্পনার আবপ্তক নাই | ৪০-৪৩ এ যে 

এ জগতের মহাচিত, উহাতে বাহ বা আভ্যন্তর কি আছে? সকলই সেই 

শিব শান্ত ওঞ্ারস্বরূপ। এই নানাপ্রকার অভেদকল্পনায়ঃ সকলকেই বিলীন 

করির। শান্তির পথে উপনীত হও | যদি চ বিচার দ্বার। সকলই অসৎ প্রতিপন্ন 

হয়। তথাপি বাচ্য-বাচক দৃষ্টি ব্যতীত শান্জীর বিচার সুসম্পন্ন হয় ন।। এঁবিচার 
যদি বিষয়া(দ সিদ্ধ পঞ্চাঙ্গ দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সিদ্ধির উপযোগ' 

হয়। রাত্রিকালে চাক্ষুষ গ্রতাগ্* করিতে হইলে দ্বীপের প্রয়োজন ; দীপ ব্যতীত 

যেরূপ উহা সম্ভব হয় ন।ঃ তদ্রপ তথাবিধ বিচার ব্যতীত সিদ্ধিলাভ কখনই হইতে 

পারে না। এই জন্ত বলি, সম্যক বিচারের আশ্রয় গ্রহণ কর, তাহ। ার। নিজ 
বুদ্ধির স্বচ্ছ সম্পাদন কর,_-পরে তাহার সাহায্যে অন্তরের সক্কল্প-কল্পনারূপ 

বিষম বিকল্পজাল দূর কর। সচ্চিদাননম্বরূপ পরমার্থই এ সমুদয় শাস্ত্রের সার 
সিদ্ধাণ্ড; স্থুতরাং একমনে প্টহাতেই তুমি তোমার মনকে নিমজ্জিত কর; 

তাহাতে একনিষ্ঠ। লাভ করও সংসার হইতে ডতপতিত ইইয়া চরমোত্তম মোঙ্গ 
পদ লাত কর । ৪৪-৪৬ 

সপ্তষষ্ট্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত 

অফ্টষষ্ট/ধিক-শতততম সর্গ 
বশিষ্ঠ বলিলেন, _পরমাত্ম। জন্মাদি প্রভৃতি বিকার-শুন্য ; তিনিই আকাশ- 

সদৃশ নিজ আত্মায় এই শুন্যাত্মক বিচিত্র সর্গাভান করেন । বৃর্ষের যেরূপ কোন 

প্রকার বুদ্ধি না করিয়াই শাখাবৈচিত্রযপ্রকীশঃ তদ্রপ এ পণমাত্মাও কোনরূপ 

বুদ্ধি ন। করিয়া এই গ্রাপঞ্চধ্যান করিয়া থাকেন ' সমুদ্র যেরূপ “আমি করিতেছি' 
এইপ্রকার বুদ্ধি না করির1 নিজ বারিতে আবর্থ প্রভৃতি প্রকটন করে, শন্তাখ্ম! 
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সর্ষেশ্বরও নিজ ব্যোমদেহে তদ্রপ জগত প্রতিভ1ন করিয়া! থাকেন: অভ্ঃপর 

স্ষ্টির পূর্বে তাহার জগদাকার-প্র।পু সপ্থিদের নানা'প্রকার নাম স্বঘংই নির্বাচন 
করিয়াছেন । এ সকল নাম যথা-_মন, বুদ্ধি, অহস্কার ইত্যাদি। সমুদ্রের 
যেরূপ তরঙ্গাদি, তদ্রপ চিতের দৃশ্ঠরূপ সমারন্ত বুদ্ধযাদি-সিদ্ধি অবধি সকলই 
অবুদ্ধিপূর্বকই ; আরও বুদ্ধিসিদ্ধির পর যে সঙ্ক্পপূর্বক সমারন্ত, উহা! তাহার 
বুদধিপূর্রবকই ঘটিয়া থাকে । যেরূপ আবর্ত কণ-কল্লোলবীচি গ্রভৃতি সমুদ্র 
হইতেই আবিভূর্তি হইয়াছেঃ তদ্রপ মনোবুদ্ধি প্রভৃতি সেই চিম্সা্র হইতেই 
উদ্ভূত হয়। ১-৪। চিত্রার্পিত জগৎ যেরূপ একট। ভিত্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, 
তদ্রপ এই চিৎস্বর্ূপে আভাসমাত্রক আকাশ চিদাকাশমাত্রাত্মকই জানিবে। 
পূর্ব্বে যে বৃক্ষ ও সমুদ প্রভৃতি উল্লেখ করিয়াছি, তাহার। যেরূপ স্বব্যাপারে নিরত 

হইলেও শাখ। ও আবর্তাদির আরম্তনিমৃতি জন্ক সম-সন্নিবেশই ধারণ করিয়া 
থাকে, তদ্রপ চিৎস্বরূপেও অবুদ্ধিপুর্ব কই সর্ণাত্মক সমশরন্ত সমান সম্নিঝিষ্ট। 
বৃক্ষের ষেরূপ গুচ্ছাদি নামান্তর নির্দারণ অন্য ব্যক্তিই করিধ। থাকে, ভদ্রপ এই 
সমষ্টি বৃদ্ধাদির পরবর্তী যে চিত্বক্গ-প্রস্থত পুষ্পাদিতুল্য পৃথিব্যাদি নামঃ ইহা 
ুদ্ধি-সমষ্ট্যাত্মক ব্রন্মাদিরূপ দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে । মহাবৃক্ষের পত্র-পুষ্পাদি 

নাম পৃথক্ হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা যেরূপ অভিন্ন, তদ্রুপ এই পরমাত্ম! 

চিদ্াকাশেরও পৃথিবী প্রভৃতি নাম তাহা হুইতে স্বতন্ত্র নহে। বৃক্ষাবয়বের যে 

বিভিন্ন নাম দেখ! যায়; তাহা অন্য ব্যক্তির প্রদত্ত । এইরূপে বল! ষায়ঃ চিদাকাশে 

আকাশম্বরূপ স্বপুল্রাদি ও বৃক্ষাদি মকলের যে পৃথক পুথক্ বিভিন্ন নাম, তাহ। 

সেই চিদাত্মাই অন্য ব্যষ্ট জীবের স্তায় হইয়। প্রদান করেন । সেই চিত্রৃক্ষই 
স্বপ্নের ঠায় স্বয়ং কার্য্যকারণবৎ প্রভাসিত ভইতেছেন | ৫-১১ 

হে রথঘুবর ! এইখানে তোমার এইন্রপ আপত্তি হইতে পারে যে, যদি সর্গাদিরই 
অভাব হয়, তাহা! হইলে পরলোকেও সেই চিৎকর্তৃক সেই সর্াদি মিথ্যা বলিয়। 

অন্নভূত হইতে পারে । ইহার উত্তর এই যে, এরূপ আপত্তি নিতান্তই অযৌক্তিক । 

কারণ) তাহাই যদি হয় তবে বৈধাবৈধ-কর্মফলের প্রতি অযুক্তি-প্রসঙ্গই উপস্থিত 
হয়। অতএব সর্গাদির মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয় কি প্রকারে ? যদি এরূপ বলঃ তবে 

রমাদি জন্ত রজ্জ-সূ্প ও মৃগতৃষ্চাদি-অন্নুভবমধ্যে ব্যর্থতারূপ অপহ্ৃব হয় কাহার? 
কারণ, সেই যে অনুভব) তাহারও স্বপ্পে ভোগজনক কর্ধফলত্ব নিবন্ধন 

বিশেষত্ব কিছুই নাই। সাকারাধ্যাস-বিষয়ে বৃক্ষ প্রভৃতি হইতে চিতের বিশেষত্ব এই 
ষে, বৃক্ষ সাবযুব, তাহাতে সাবযব কল্পনারূপ অধ্যা কল্পিত ; চিত্স্বরূপ নিরব, 

তাহাতে এই জগদধ্যাস কল্পনাকল্পিত। যদ্রপ পুষ্পে গন্ধাদি; আকাশে শূন্যতাদি 
এবং বায়ুতে .স্পন্দাদিঃ তব্ধূপ সেই পরম চিৎস্বরূপে বুদ্ধি প্রভৃতি কল্পিত হইয়। 
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থাকে । শ্রর্ূপ উপমাসমূহ দেখির। বল। যায়, ত্ী পরম চিৎশ্বরূপে বুদ্ধি প্রভৃষ্টি 
কল্পিত।১২-১৫ | যেমন আকাশের শৃন্ততা, বাঁযুর স্পন্দতা এবং পুস্পের সৌরভ্য 
অন্ুভূতি-গম্য হইলেও তদতিরিক্ত শূন্যতাস্বরূপঃ সেইরূপ চিৎস্বরূপে স্থষ্টি-স্থিতিও 
শূন্য স্বরূপমাত্র অবগত হইবে। শুন্তত। যেরূপ আকাশ হইতে ভিন্ন নহে, দ্রবত্ব 
যেরূপ জল হইতে পুথক্ নহে, গন্ধ ষেরূপ পুষ্প হইতে অতিরিক্ত নে, 
ন্পন্দন যেরূপ বায়ু হইতে পৃথক নহে, উষ্ণতা যেরূপ অগ্নি হইতে অতিরিক্ত নহে; 

এবং শীতলতা! যেরূপ হিম হইতে ব্বতন্র নে, তদ্রপ এই যে জগৎ দুষ্ট হইতেছে, 

ইহাও সেই নিশ্মল টিদাকাশমানন্বরূপ ঈ্রর ভইতে পৃথক্ নহে । সষ্টির পুর্বে চিদ- 
কাশে এবং স্বগ্নকালে হৃদয়ে যাহ। অনুভূত হয়, ভাহার কিছুমাত্র কারণ নাই। 
স্থতরাং কি প্রকারে চিদাকাশ হইতে উহা! পুথক্ হইবে? ইহার উদাহরণস্বরূপ 
নিত্যদৃষ্ট স্বপ্নের কথ। বল! যাইতে পারে । তাহাই মাত্র বিচারালোচন। করির। 

তুমি বল দেখি, উহাতে চিন্মাত্র ব্যতীত অপর সার কিছু আছে কি? যদ্দি বল 
ষে, স্বপ্ন তো মাত্র স্বৃতি; আমিও তাহ স্বীকার করি বটে ; কিন্তু বুদ্ধিনিমিত্তক 

স্কার দৃশ্ঠ-স্বপ্নে এবং স্মতিতে একই পদার্থ, এরূপ শঙ্ক। সম্ভবপর নহে। কারণ, 

“তত্ব ও “ইদস্তাঁ একরূপ হওয়। সম্ভব নহে। ফলতঃ “তাহা” কখনই “ইহা? 
হওয় সম্ভব নহে 1১৬২২ 

চিৎস্বরূপ আবর্তবৃত্তিতে এই জগৎ কাকতালীয় স্তায়ে প্রভাসিত; পরে 

তাহাতেই স্বপ্ন প্রভৃতি বিবিধ কল্পন। প্রকাশমান ৷ পূর্বোক্ত প্রকারে অবৃদ্ধি- 
পুর্ববক নিষ্পন্ন সর্ণে এই স্থিতিসন্নিবেশ পরে স্বয়ং শ্ুসম্পাদিত হয়। অকারণ 

যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা অন্ুৎপন্ন বলিয়াই বুঝিতে হইবে । এই নিমিত্ত 
বলিতেছি, যে বস্তর উৎপত্তি নাই, তাহাই আছ, সম এবং একরূপে 
অবস্থিত । অবুদ্ধিপুর্বক রত্ব প্রভৃতির জ্যোতিঃ যেরূপ দ্বতই সমুদিত হইয়াছে; 
তদ্রপ জগতপদার্থের সন্নিবেশ-বিশেষরূপে ব্রহ্ষদত্তাই পরিস্ফুরিত। যেরূপ 
প্রথমে কোন অনির্ধচনীয় মায়াকরণে এই জগৎ উৎপন্ন হয়ঃ ত্রপ সমুত্দে 

আবর্তের স্ঠায় আত্মায় তাহা অর্থক্রিয়ানিয়তিরূপে সত্যত। আদান করিয়। থাকে। 

এই স্বগ্নঞজালসদৃশ চিজ্জগৎ চিদাকাশে সকারণই উৎপন্ন হয় এবং ইহা শুষ্টা- 
শূন্যাত্মক হইলেও কারণ ব্যতীতই নিবৃত্ত হয়। শৃন্যময় রূপেই এ জগন্তের আবির্ভাব, 
শূন্তম্বরূপেই উহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং একান্ত শূন্যতারূপে নাস্তি বলিয়াই নষ্ট। 
প্ররূতপক্ষ শুন্ঠই অশুন্টের হ্যায় শ্টুরিত হয়। এই অসতের স্ফুরণ বিষয়ে 
ষে ব্যক্তি উদাহরণস্বরূপ স্বীয়ানুভূত স্বপ্নের অপলাপ করিয়৷ থাকে, তাহাকে 

যে মেষপালক নিজের সম্মুখে সিংহ কর্তৃক মেষ গৃহীত হইলেও তাহা 

অস্বীকার করে, তাহার সহিত তুলন। দেওয়া যায় ।২৩-৩১। পূর্বেও বলিয়া ছি 
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এবং এখনও বলিতেছি যে, এ জগৎ অসৎ; ইহা। একট। ভ্রাপ্ডিমাত্র ও 'একাস্তই 

কৃত্রিম। চিরসঙ্কপ্লাত্বক এই প্রপঞ্চধাতুই স্থষ্টি, প্রলয়, বিভ্রম ; ষ্হ! ইহার 
তাত্বিক স্বভাবম্ফুরণ, তাহাই তত্বজ্ঞান এবং ভ্রান্তিরূপে বিজ্ভ্তণই হইল অজ্ঞান । 
যিনি ব্রন্গাত্মাঃ তিনিই মায়। দ্বার উপহিত হইয়াই ঘুহুর্তমধ্যে দৃশ্তাকীর ধারণ 

করিয়া! অকারণই সমুদিত হন। যেমন দৃশ্যহীন আত্মার সুষুণ্তির পর স্বপ্ন- 

দর্শন হয়, তদ্রপ এ দৃণ্তরূপ দেহধারী বঙ্গাত্মা তৎপরে অর্থক্রিয়া-প্রয়োগে কাধ্য" 

করণ-ভাবাদি নিয়তি উপগত হন। সমুদ্রে যেরূপ আবর্তাদি স্বয়ংই উৎপন্ন 
হয়, সেইরূপ চিত্ববশতই এই দৃশ্ঠ কাকতালীয়ের ন্টায় আপন। হইতেই চিতস্বরূণে 
প্রকাশ পাইয়া থাকে । এ ব্যাপারে অন্ত কাঁরণের অপেক্ষা নাই। উহার 
নিমিত্ত কিংবা নিবন্ধন চিৎস্বভাবমাত্রই। চিদ্ধাতু আকাশমাত্রক, উহার 
স্বভাব এইরূপ যে, এ চিৎশরীর এই জগদ্রূপে অকল্মাৎই প্রকট হয়। 
পুর্বে যখন অবৃদ্ধিপূর্ববক দৃশ্ঠাকারের প্রতিভাস হইয়। থাকেঃ তখন প্র বিদ্রাপই 

দৃশ্থন্বূপে পরিণত হন। তাহারও যখন অতীতের ভান হয়ঃ তখন তিনি স্মৃতি 

প্রভৃতি কল্পনাম্মক সংস্ঞাকল্পনা করিয়। থাকেন৷ পরে বর্তমানের প্রাতিভানে 

পৃথিব্যাদি এবং বুদ্ধযাদি সংজ্ঞা-কল্পন1 করেন । ফল কগ।, এ অবিভক্ত তাৎকালিক 
গ্রাতভানক্রমে সকল বিভাগই কল্পিত হয় । ৩২-৩৭ 

শ্রীরাম বলিলেন,__হে বিভে। ! যদি পুর্ববান্ুৃত বিষয়সম্বদ্ধীয় বলিয়া স্মৃতিকে 
স্বীকার করা ন। হর, তাহ। হইলে আপনার কথিত রীত্যনুসারে এ জগৎ 

তংকালোৎপন্ন কল্পনামাত্র দিদ্ধান্তে পর্ধ্যবমিত হয়| পৃর্ববোৎপন্ন বুদ্ধির প্রামাণিক 

অন্থীভব হইতে উদ্ভুত সংস্কারই স্মৃতি; 'এই যে একটা শিষ্টপরম্গরার অনুভবসিদধ 

বিধি) ইহা তখন কি প্রকারে পাওয়। মায়, তাহ। বলুন । ৩৮ 
বশিষ্ঠ উত্তর করিলেন, হে রাম! প্রশ্খে তুমি যে আপত্তি করিয়াছ, 

পিংহ যেরূপ হস্তীকে খণ্ড-বিখণ্ড করে, আমিও ত্দ্রপ তোমার এ আপত্তি খণ্ডন 

করিতেছি ।_জগতের অন্ঈকারপুগ্ দূরীভূত করিষ়! হূরধ্যদেব ষেরূপ নিজালোক 

প্রতিষ্ঠা করেন, আমিও তদ্রপ অন্ত 'দ্বৈত-্রমান্ধকার ধ্বংস করিয়া অদ্বৈত আত্মতত্ব 
মত প্রতিষ্ঠা করিতেছি । পূর্কবে এ জগৎ ছিল না, কিংবা! পরে থাকে না ; ইহ! 
মুহূর্তের প্রতিভাসেই সমুতপন্ন ; এরূপ কথা আমি বলি নাই। আমার বক্তব্য 
এই ষে, এ জগৎ নিত্য ব্রহ্গ-সত্তাত্বকই ; নিত্য চিদাত্মক প্রতিভাস দ্বারা ষদিও 

ইহা! সদাপ্রকাশষোগ্য, তথাচ অবিষ্যারূপ আবরণবিক্ষেপশক্তির বৈচিত্র্যচমৎকার 
নিবন্ধন কখন আবিভূতিবং কখন তিরোভূতব্ঃ কখন ঘটপটাদি আকার- 
বিশেষবত। কদাচিৎ কারণনির্মিতবৎ চিৎ অপরোক্ষবঃ কখন একবঙ্ঃ কখন 

নানাবৎ$ কখন ভিন্নীভিন্নঃ কখন ক্ষণিকবৎ কখন স্থাধ়িবৎঃ আবার কখন ব। 
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অত্তীতানাগ তবর্তম!নবত, এইপ্রকার নিয়তাঁনিঘুত তুল্যাতুল্য বৈচিব্র্চমতকার 
দ্বারা প্রতিভাসমান ৷ ইহাতে স্থতি ব! প্রত্যভিজ্ঞানাদি সমুদঘই সম্ভবপর । 
এই জন্যই বলিতেছি, বনস্থ বৃক্ষদকলের অসংখ্য শালভঞ্জিক1 যেরূপ অক্ষোদিত 

অবস্থায় বিদ্যমান, তদ্রপ এই অসীম জগদাত্বক দৃশ্ঠপরস্পর! চিন্মাত্র"কোটরে 
বর্তমান। কারুকাষ্ঠবিৎ ব্যক্তি যেরূপ ইচ্ছান্ুসারে বৃক্ষের আবরণ কাষ্ঠাবয়ব 
কাটিয়| উহাতে শালভঞ্জিক1 প্রকট করে, তদ্রাপ এই জগতরূপ শালভর্জিকা--স্বরং 

চিদ্্ব্যতিরিক্ত অন্য কেহ “কর্তাদি* কারক-রহিত চিৎ্তত্তে উৎকীর্ণ করে। 
অতএব এই জগংশালভঞ্জিকার প্রকাশ বৃক্ষোতকীর্ণ প্রতিমার ন্যায় নহে ইহ! 
অবগত হইবে । ৩৯-৪১। স্তন্ত জড় বস্ত; উতকীর্ণ না করিলে উহাতে 

শালভঞ্চিকার প্রকাশ সম্ভব নহে। পরন্ধ জগংরূপ শালভগ্রিকার আধার- 

চিদাকারে আবরণের নিবৃত্তি হইলেই ইহা চিদা্মায় স্পষ্ট প্রকট হয়। চন্তর- 

মধ্যবর্তী সৈংহিকেয়ের ন্াক্স সেই আবরণশুন্ত চিদ্ঘনেই এই জগৎরূপিনী 
শালভগ্রিক। চিদা তায় তদন্তর্গত ভানে প্রকট হইয়! থাকে। তুমি হয়তো 

বলিবেঃ তাহ। হইলে প্রলয় ও সুষুণ্তিকালে ইহ! প্রকাশ হরর না কি জন্য? 
আমি ইহার উত্তরে বলি, তোমার এ আপত্তি উঠিতেই পারে না ; কারণ, 

সে সময়েও গ্রকাঁশভাব নাই । তবে যে ৰিশেষত্ব আছে, তাহ। এই ষে, সময়ে 
তরী জগৎ-শালভগ্তিকা অন্ুৎকীর্ণ অবস্থায় শুন্যরূপে চিন্মাত্রস্বরূপ হইতে প্রচ্যুত না 

হইয়। পন্তাসামান্াত্মভাবে অবস্থান করত সেই চিদাস্মাতেই অবস্থিত হয় । স্যষ্টির 

গ্রথমাবস্থায় উক্ত চিৎ প্রথমে পুর্ববর্ণিত নির্বিকল্প কল্পনাময়ী হন; 
তাহার পর ভোজকের অবৃষ্টান্সারে নিজ শুন্তমর আম্মাতেই সমুৎপন্ন বিবিধ 
মনোবিকরবিচিত্র স্থষ্টি কল্পনা! করেন। নিজ আন্মারূপ জদাকাশে স্বগ্নপ্রায 

প্রথমোদিত কল্পনাবৎ স্বয়ংই সেই পরমাকাশরূপিণী চিৎ এই জগৎশীলভঞ্জিকার 
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এ স্বস্বরূপ ব্রহ্গকলাতেই এই সত্তাসামান্যরূপিণী জগদ্বীজঙ্বরূপ ব্রহ্মকলা 
চিন্নাব্রকল্পনামধযী হইয়। সর্বদ। অনাবৃত স্বভাববশে প্রতিবিশ্ষচিতরূপে বিদ্যমান । 

উহা যে সময় প্রাণাদি-সংযুক্তা হয়, তখন জীব নামে কথিত হইয়া থাকে। 
তাহার পর যখন উহা অধ্যবসায়-প্রবণ হইয়। উঠে, তখন বুদ্ধি হয়; ক্রমশঃ এ 

নিয়মজন্য চিত্তঃ কাল; আকাশ, এই, সেই, আমি, ক্রিয়া, পঞ্চ তন্মাত্র। ইন্জ্ির- 

সমূহঃ পুর্্য্টক+ আতিবাহিক ও আধিতভৌতিক দেহ, ব্রঙ্গা বিষু শিব? চনত সুরযা। 
অন্তবহিঃ স্থষ্টি, জগৎ প্রনৃতি বিশেষ বিশেষ বিভাগন্যষ্টির প্রথমে উহার 
সল্প কর! হয়| সুতরাং এই সমুদয় ষে কল্পনাময় অতি নির্ধ্ল চিত্ব্যোম, তাহার 
আর সন্দেহ নাই। সুতরাং এই অজ্ঞজন-কল্পিত জড়বস্তসকলই বা কোথা 
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এবং স্বৃতিই ব। কোথায়? অপিচ, কি দ্বৈত, কি একত্ব_-এ সকলই ব1 কোথায়? 

ইহাই মাত্র অবগত হইবে যে এই প্রকারে অকারণে সৃষ্টির আদিতে এই জগৎ- 
প্রপঞ্চ স্বপ্নপ্রায় ভাসমান । উহ শুন্তে শূন্ঠাত্মাই প্রকাশমান । অতএব শৃন্েই শুন্য 
প্রভাসমান আছে । যখন চিন্মযন্বরূপেই চিন্ময-স্বরূপের ভান, তখন উহ দ্বারাই 
তাহ পরিজ্ঞাত। তাৎপর্য্য এই যে, এই চিন্ময় জ্গৎ চিন্ময়স্বূপেই যখন স্বয়ং 

বিছ্ামান) তখন সেই যে চিন্বক়স্বরূপ, তিনিই স্বাত্মচিন্ময়স্বরূপ এই জগৎকে 
বিদিত আছেন, জুতর1ং ষর্দি জগতের প্রকৃত জ্ঞান জন্মে, তবে আর এ জগতের 

অস্তিত্ব কোথায়? ৪৬-৫২ 

যদি একমাত্র চিদাকাশই শ্মুরিত হন, তখন স্থৃতিঃ স্বপ্নঃ কাল কোথায়, আর 

কোথায়ই বা কল্পন1? কেবল একমাত্র শান্ত চিদ্ভানই চিদগগনে প্রভাসিত 

হুইতেছেন। বাহিক ভূতাকার ধারণ করত চিদ্ঘনস্বরূপে অস্তঃসত1ই বিদ্যমান 
আছেন। চিদ্ঘনের অন্তঃসত্তা ব্যতীত উহা প্রকৃত বাহ্ কিছুই নহে। হে 
অতত্বঙ্ঞবাদিগণ! নিরাকার নিরাখ্য শান্তস্বরূপ হইতে যাহা উৎপন্ন, সেই 

অকারণ কুটস্থঃ বিকারসম্পণ ইইতে পারে কিরূপে? তাই বলি, পরগ্রঙ্গের 

য় এই দৃপ্তপ্রপঞ্চও পরম জড়তাশুন্ঠ চিন্মাত্রস্বভাব ৷ বুঝিয়া দেখ, স্বদৃষ্ট 
চিদাকাশই স্বপ্নপুরী । কিছুই নাই, কিংবা কেহই কিছু নহে। এই দৃগ্ঠ- 

প্রপঞ্চের কিছুমা্রও নাই। সমুদ্র পরিপূর্ণ আছে £ ইহাতে আবার শুষ্ক রজং- 
সম্পক কোথায়? এইরূপে এই যে জগৎ আছে, এখানে চিজ্জলনাত্র কিছুমাত্রও 

নাই। যাহ! পরমাকাশ, তাহাতে দৃষ্তই বা কোথায়? পরস্ত এই যৎকিঞ্চন- 

স্বরূপে সেই চিন্মাত্রই প্রতিভান প্রাপ্ত; অতএব যৎকিঞ্চিংস্বরূপে যাহা প্রতিভাত 

হইতেছেঃ উহ অচেত্য চিন্মাত্রই । সুতরাং যাহ| অনৃষশ্ঠ। অপরের অগ্রকা্ঠ 

ও অনুভবনীঘ্ব, তাহ। অচেত্যরূপে কিঞ্চিৎ প্রকাশ না করিলেও ন্বমাত্রগ্রকাশ- 

রূপেই বিরাজিত। এই যে দৃশ্তপ্রপঞ্চ পূর্ণন্বরূপে পরিদৃশ্ঠমানঃ ইহা পুণক্ক্ষ 

হইতে যর্দি উদ্ধত নহেঃ তথাপি উদ্ধতের ন্যায়ই প্রতিভাত । প্রকৃতপক্ষে ইহা 

কিন্তু মেই পরমা ত্বমাত্রই । আমি নিজে অনুভব করিয়া, বার বার তর্ক-বিতর্ক 

করিয়া উচ্ৈঃস্বরে আত্মতত্ ব্যক্ত করিতেছি, তথাপি মন্দাধিকীরিগণের মূর্খতা 
এই স্বপ্রনদূশ জগৎ্শরীরে এখনও জাগ্রৎ সত্যজ্ঞান পরিত্যাগ করিতেছে না। 

ইছ। হইতে দুঃখের বিষয় আর কি আছে? আবার মোহর একপ প্রাবল্য 

যে, ধাহারা অধিকারী হইয়াছেন, তাহারাও সহসা উহা পরিত্যাগ করিতে 

পাখিতেছেন না । ৫৩-৬০ 

অষ্টষ্ট্যধিক-শততম মর্গ মাপ্ত 
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বশিষ্ঠ বলিলেন»--হে রাম! এখন কি উপায়ে মন্দাধিকাঁরীর অজ্ঞাননাশ 

ইইতে পারে, তাহা বলিতেছি। যাহার বুদ্ধি সততই প্রত্যগাত্মায় প্রসক্তঃ 

বাহার সুখসাঁধন-বিষয়সমূহ স্থুখের বা ছুঃখসাধন-বিষয় দুঃখের কারণ নহেঃ 

সেইরূপ পুরুষই মুক্ত বলির! নির্দিষ্ট । ধিনি চিদাকাশে অচলপ্রতিষ্ঠ হইবাছেন। 
এই স্ুবিস্ৃত ভোগসমুহে ঘাহার বুদ্ধি অনাসক্ত বা যিনি ভোগদর্শন-লালসায় অবি- 
চলিত, সেই পুরুষই যুক্ত নামে অভিহিত হন । খাহার চিন্ত অচঞ্চলভাবে চিন্মাত্র।- 

আয় লন্ধবিশ্রাম হইয়াছে? একাধিকবার ধিনি আর এই দৃষ্ঠপরম্পরান্ন প্রত্যাগমন 
করিয়া রমণ করেন ন।, তাহাকেই জীবনুক্ত বলিয়। আখ্যাত করা হয়। ১-৪ 

শ্রীরাম বলিণেনঃযাহার হৃখসাধন স্থখের বা ছুঃখসাধন দুঃখের হেতু 

নহে, সে মানব তে। চেতনাহীন, সে ব্যক্তি তে। জড়মধ্যেই গণ্য । ফলতঃ উন্বাতঃ 
যুচ্ছিত ব জড় ব্যকিরও তো এ প্রকার ভাব দৃষ্ট হইয়। থাকে । তবে কি 
তাহারাও জীবন্মুগ্জ বলিয়। অভিহিত ভইবে ? ৫ 

বশিষ্ঠ বণিলেন,--পুন্বে জীবন্ুুক্তের আমি একটা বিশেষণ দিয়াছি,__“অস্তম্ম,খ 

বুদ্ধি এই বিশেষণ দ্বারাই তোমার আপত্তি খণ্ডিত হইয়। গেল। যে ব্যক্তি শুদ্ধ- 

বোধাআভাবে চিদ|কাশে একনিষ্ঠও। জন্য প্রষত্র ভাবেই স্ুখবৌঁধ করে নাঃ তাহ।- 

কেই মুক্ত বাবিশ্রান্ত বল| হয় । সকল সন্দেহের মূল একমান্র অজ্ঞানই ; নেই অজ্ঞা- 

নের ধ্বংস হইয়। বিবেকের উদয় হইলে প্রকৃত যাহার সকণ সন্দেহ বিদূরিত হই- 

য্লাছে, নেই ব্যক্তিকেই বাস্তবপক্ষে পরমপদে লব্ধবিশ্রাম বলা ধায় | ব্যবহারমার্গে 

থাকিয়াও বাহার কখনই কোন বিষয়ে অণসক্তি নাই, তাহাঁকেই পরমপদ্দে লঙ্ধ- 

বিশ্রাম বণিয়া জানিবে। বত কিছু আরন্ত, সে সকলই ধাহার ইচ্ছা -সঙ্বল্প-শূন্য। 
ধিনি কামসম্বল্লধিরহিত হইয়াই ষথালন্ধ বিষয়ের পথে বিচরণ করেন, সেইব্নপ 
পুরুষকেই প্রক্কতপদ্গে লন্ধবিশ্রাম বলিষ্া অভিহিত করা যায় ।৬-৯। এই স্ুদীর্ঘ- 
সংসার-পথ বিশাস্তিপহিত ও অবলহ্বনশূন্ঠঃ এখানে আত্মায় চিন্মাত্রতার সাক্ষাৎ 

বশত: যাহার আত্মবিশ্রান্তি ঘটে, তিনিই প্রকৃত জয়ী। বাহার চিরকাল 
ধাঁরয়া বিবয়-পগে থুরিয়। থুরিয়া বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন; তীাহার। ব্যবহার- 

নিরত হইলেও স্থুধুণ্তের হ্ঠায় পরিদৃষ্ট হন। এ পুরুষ কোথায় অবস্থিত? 
তিনি দৃপ্ঠহীন স্বচিন্তাকাশেই নিত্যোদিত শুদ্ধ চিংস্বরূপ সৃর্য্যরূপে বিরাজিত। 
এই সংনারপথে কখনই ধাহারা অবস্থান করেন না, সেই সকল উৎকর্ষপ্রাপ্ত 

উত্তম ব্যক্তিরা দেহ ধারণ করিয়া ব্যবহারপথে অবস্থিত থাকিলেও সপ্ত বা 

বিদেহবৎ পরিলক্ষিত হইয়া থাকেন। আপাতদৃষ্টিতে তাহাদিগকে জড় বলিয়। 
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বোধ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার] জড় নহেন। শব্যায় সুপ্ত ব্যক্তির স্তায় 

ধাহার] স্বপ্ননগরে অবস্থান করেনঃ তাহার! নিদ্রার অধীন নহেন ,বলিয়। 

প্রথিত।১০-১৪। যিনি স্থদীর্ঘ বিষয়-পথ হইতে প্রতিনিবৃন্ত হইয়া বিশ্রামলাভাস্তে 

বাক্যে।চ্চারণে বিরত, তীহাকে সুখমৌনস্থ বলা হয় । তিনি কখনই জড়াকার 

নহেন ; জড়াকার ব্যক্তির স্ৃখমৌনস্থ হওয়া সম্ভব নহে । যাহার! অ€বগ্যান্ধকারে 

বাবহার-পরায়ণঃ সেই সকল ভূতের মবিগ্ভাবসানই পরম জ্ঞান; তাহাই পরম 
শান্তি এবং তাহাতেই এ মুক্ত সুপ্ত পুরুষ একরসাবলম্বনে বিরাজিত। হছে 

রঘুশ্রেষ্ঠ ! কর্ধসমূহে আদর ন। করিয়া ষে পুরুষ স্বাত্মা় অবস্থিত তিনি 
আনম্মারাম বলিয়। অভিহিত | তাহাকে কোনরূপেই জড় বল। চলে না 1১৫-১৮। 

তিনিই ছঃখাতিক্রমে সমর্থ হইয়াছেন, সংসার-সাগরের পারে তিনিই গমন 
ক্রয়াছেন এবং তিনিই ভব্যবপে আন্মাতে বিশ্রীমস্তথখ অন্থভব করত বিরাজ 

করিতেছেন । অহো! এই জন্মরূপ-জঙ্গলের হরিণ অনর্থক ব্যগরভাবে বিচরণ 

করিতেছে । বঞ্চনচতুর বিধস্ের প্রলোভন উহাকে বহু দূরে আনিযু। ফেলিয়াছে ; 
পণশ্রমে উহার বিশেষ শ্রম হইয়াছে ও হইতেছে । অবশেষে ভোগের অভাব 

বশত; ক্রিষ্ট হইয়। পড়িতেছে ; দশাবিপর্য্য় ভোগ করিতেছে, ক্রমে জরারূপ 

(ঠম-বজপাতে জড় ও কন্মে অলমর্থ হইয়। পড়িতেছে। ছুঃখকণ্টক-পরিব্যাপ্তিতে 

ম স্থান লততই স্ুহূর্গম, সুখের ছায়। যেখানে একেবারেই ছুষ্রাপা, এরূপ সংসার- 
পথের পথিক সহায়হীন অবস্থায় নিরন্তর নিজ সাহাষ্যেই চলিতেছে । ইহার 

"াঁপই একমাত্র এ পথের পাথেদু। সুতরাং পাপ-পাথেষ লইয়া এী পথিক 
প্রতিপদক্ষেপে ক্ষীণ হইতেছে; এবং কখন কখন মাটীতে পড়িয়। হাহার দেহ 
পুটাইতেছে । এইপ্রকারে এই মে অর্গ ও অনর্থময় সঙ্কটপথ) এখানে প্র 

পথিক একেবারেই অবসন্ন হইয়। পড়িতেছে ৷ ১৯-২৩ 

পথিক এরূপ পরিশ্রান্ত হইলেও ষদি সে নিজ সমুদয় ধনসম্পত্তি ব্যয় করিয়। 
(কন্থ। সৎশান্ত্রের আলোচন। করিয়। অথবা সদ্গুরুর অনুগ্রহ লাভ করিয়। 

হন্ব-সাক্ষাৎকাঁর লা করত প্রবৃদ্ধ হইতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সংসার-সমুদ্রের 
পরপারে গমন করিয়া আশ্মবান্ হইয়। থাকে | তাহার শষা| না থাকিলেও সে 
হুখে স্বচ্ছন্দে শয়ন করিতে পারে । আম্মবান্ ব্যক্তির সেই ষে সুখশয়ন, তাহা 

অত্যপ্ত বিস্ময়ন্জনক | সেই অবস্থায় পর্য্যক্কাদির অভাব হইলেও শয়নে কোনরূপ 
বাধা নাই। তখন এী আত্মবান্ ব্যক্তি প্রাণাদিচেষ্টা-বিরহিত হইয়া আত্ম-স্বরূপে 
জ।২ থাকে + নিদ্রানামধেয় বাহিক অপর বস্তুর অভাব হয়; সে স্বপ্রও সুযুপ্ডি 

অতিক্রম করত সুখেই শয়ন করে । আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তখন এ 

গাম্মবান্ লোকালঘ্বেই হউক কিন্ব। বনেই হউকঃ ভোজনে, শ্বসনেঃ গমনে, 

শ৩) 
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কথনে যে অবস্থাতেই হউক, সর্বস্থানে সর্ধসময়ে সুখনুণ্ত হইয়া থাকেন। 

অশ্ব যেরূপ অশনে, গমনে, অবস্থানে নিদ্রান্থিত হইলেও সর্বদ!ই জাগরূক থাকে, 
আত্মবানের অবস্থাও ঠিক তদ্রপ। তত্বজ্ঞের সই যে গাঢ় নিদ্র1) তাহা অলৌকিক; 

কারণ) প্রলয়ের মেঘ-গর্জনই হউক কিন্বা হপ্তিগর্জনই হউক না কেন, 
কিছুতেই তাহা দূর হইবার নহে। আত্মবান্ ব্যক্তি পরমার্থমদে মত্ত 

হইয়াই স্থখে নিদ্রিত থাকেন । তাহার বিধজ্বনত্ততা থাকে না। এই নিখিল 

জগৎই আত্মবান্ ব্যক্তির কুক্ষিগত হইয়া পড়ে। তিনি পরিপূর্ণভাব ওপ্ত। হইয়া 
তৃপ্তি পর্য্যস্ত অপারিচ্ছিন্ন আনন্দরস পান করিয়। পরম সুখে শয়িত থাকেন ।২১-৩০ 

যাহার বিষয়ানন্দ না থাকিলেও অদ্বৈত স্থখ সর্বদাই আছে, এবং আলে।কা 

স্তরের অপ্রকা শ্ু-স্বাআ্মাতেই যিনি প্রকাশমান, সেইরূপ আস্মবান্ ব্যক্তিই 
স্ুখশয়নে অবস্থান করিতে সমর্থ। যাহার লোভান্ধকার দুর হইয়াছে, ধিনি 
অখণ্ড লোক-লাম্পট্য লাভ করিয়াছেন, এবং অমুর্ত আনন্দরসের নিরন্তর আস্বাদন 

ধাইার ঘটিয়াছে, মেই আত্মবান ব্যক্তিকেই স্থুখস্থপ্ত বণিয়। অবগত হইবে । 
এইরূপ যে আত্মবান্ বা্জিঃ তিনি চারিদিকের অনস্তগুঃখান্ুভব হইতেই বির 

থাকেন, বাহা বিষয়ে আসক্তি তাগ কবেন এবং অস্তরে অলীম আনন্দ অগ্ুতব 

করতে করিতে সুখে নি্রি5 থাকেন। আতখ্মবান্ আত্মাকে অণু হইতেও 
অণুঙম ও স্কুল হইতেও স্থলতম করিয়। পন এবং চিদাকাশ-শয়নে আত্মাকে 

শামিত করিয়া স্থখে নিদ্রাগত হন। সেইরূপ আত্মবান্ ব্যক্তি স্ুণ £ক্স চিদেহে 

প্রতি পরমাণুতে অনস্ত জগদ্ধারণ-গ্ুখে শয়ান হইয়া থাকেন । ৩১-৩৫ | তিনি 
স্থষ্টনংহারাদি করেন অথচ আবার কিছুই করেন না। কেবল পরমাণোকেই 

তাহার শয্যা); সেই শয্যাতেই তিনি সুখে শায়িত থাকেন । এই সংসারপ্রবাহ 

আত্মবানের নিকট স্বপ্নের শ্ঠায় বোধ হ্য়। তিনি গ্ুুপ্তিকে পূর্ণরূপে প্রকাশিত 

করিয়া স্থখে শয়ন করেন। আত্মবান্ পুরুষই সন্রপে সমগ্র জগত্বস্তর 

অন্রগমনকরত সত্তাসামান্তভাব লাভ করেন এবং আকাশ পেক্গাও সমধিক 

ব্যাপক ভাব ধারণ করিয়! স্থখে শয়ন করেন। তিনি পুর্বে জগৎকে বিলীন 

করিয়া আকাশময় করেন; তাহার পর স্বচ্ছ চিদন্বরতা সম্পাদন করত প্রশাস্তশব্দ- 

শ্বাস অবস্থায় স্থুখে শরন করেন। এই আমাদগের প্রত্যক্ষ জগৎকে প্রত্যগাত্ম- 

স্বরূপ চিদাকাশের 'এক কোণে দেখিয়া আত্মবান্ ব্যক্তি স্বং স্বচ্ছ আকাশগর্ভের 

স্যার নির্শলাতআ্সভাব ধারণ করত স্বখে নিদ্রাপ্রাপ্ত হন। তিনি প্রধাহপতিত 
বাবহাররূপ তৃণময় কটাস্তরণে বিশ্রাম লাভ করত স্থখস্থপ্ত থাকেন! নিপ্রার 

পর উখ্ি5 হইয়! নিদ্রাকালীন অনুভূত স্বপ্ন যত্রের সহিত অনুসন্ধান করিলে 
যেন্পপ তাহ। স্মঙিপথে সমুদিত হয়, তদ্রুপ আ্মবানের চিত্ত সয়ে কিঞ্চিৎ 
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বহিম্মখীন হইলে দেহাদি ক্ষণিকস্বরূপ ধারণ করে। সে সময় প্র দেহাদি দ্বারাই 

সেই আত্মবান্ জীবন ধারণ করেন। নিরবকাশে থাকিতে অসমর্থ গগন 

যেরূপ বস্তম্তর বৎ কল্পিত স্বীয় আকাশস্বরূপকেই অবকাশ পাইয়া তাহাতেই সন্ত। 

পাইয়া থাকেঃ সেই আত্মবানের যে দেহাদি লইয়া জীবন-ধারণ, তাহাও ঠিক 

এরূপ । আন্মক্।নীর জ্ঞান আকাশস্বরূপ, তাহা দ্বার তিনি অত্যন্ত অসন্তা বশতঃ 

আকাশসদুশ জীবঙ্গগত্লক্ষণ দর্মসম্টিকে প্রযত্রনিপন্ন স্বন্ঞাতৃভাবে সম্যক অবগত 

থাকেন। এরূপ তন্বজ্ঞ প্রনুদ্ধ বাক্তির এক ম্থুহদের কথা পরে কথিত হইবে। 

এই সুহৃদ জাগ্রংস্বপ্লার্থ ভোগে ই প্রবুদ্ধ তত্বজ্ঞ ব্যক্তির চিবসহায় ; তত্বজ্ঞ ব্যক্তি 

সেই সজদের সহিত নিয় 5 রমণ করেন। যখন স্ত্যপ্ত অবস্থ।, '.ম সময়েও তিনি 
সেই স্ুজদের সহিও লুযপ্ত থাকেন । ভত্বজ্ঞ ব্যক্তি শমঃ দম? ভিতিক্ষা বৈরাগ্য, 

সন্তোষ প্রভৃতি চিত্তান্রবৃত্তি ্বার। তাহার দেই চিরন্ুঙগদের সহিত বক্ষ্যমাণরূপে 

রমণ করিতে করিতে তাহার সমগ্র আযুঃশেষ দিবস অবপি যাপন করত 

পরমোভ্তম নিরতিখদ আনন্দরূপ বিদেহ-টৈবল্পদে বিশ্রাম লাভ 

করেন ।৩-৪৫ 

উনসপ্ততাপিক-শততম সগ সমাপ্ত 

সগ্তত্যধিক-শততম নর্ 

শ্রীরাম বলিলেন»হে ভগবন্! কে সেই সুৎ যাহার সহিত সেই 

জীধনুক্ত ব্যক্তি রমণ করিঘ। থাকেন? তাহার সহিত উ"হার এ স্থদের রমণই 
ব কি এবং এ রমণ কি স্বাশ্মস্বরূপে অবস্থিত? অথবা রম) ভোগস্থানে 

বিহার বশতঃ প্রীতিই কি উহার স্বরূপ ? ১ 

বশিষ্ঠ বছিলেন,--হে রাম! লোকহিতকর শাস্ধীঘ কর্ম, যত সহকারে 

শান্জাভ্যাস, পর্ম, দম) তিতিক্ষা পরম শোচঃ সন্তোষ) ঈশ্বর-প্রণিধান ও সংযম 

প্রভৃতি স্বকর্ম্ট এই অনবগ্ধ অনিষিদ্ধ তিনপ্রক1র কর্মুই উক্ত জীবনৃক্ত ব্যক্তির 

অকৃত্রিম স্ুহৃৎ ; এই ভ্রিবিধ কম্ম একই, মাত্র উপাধিভেদেই উহার নাম তিন- 
প্রকার | উহ। পিতার ন্যায় আশ্বীন দান করে এবং অত্যন্ত স্কটেও 

শরীর ন্যায় অব্যভিচরিতভাবে সাহাধ্য করিয়। থাকে। এ স্ুহৎ ক্রুদ্ধ হইলেও 
অক্র্ধভাবে সামপ্রয়োগ দ্বার ক্রোধের কারণ দূর করিয়া বিরোধভগ্জনরূপ 
অমৃত ধন করে। দুর্গে, হূর্মম পথে অথব] দুর্বার শত্রকলহাদি দোষে আসক্তি 

দেখিলে এ স্হ্বংই তাহ। হইতে উদ্ধার করিয়া দিতে তৎপর হয় । নিখিল 
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বিশ্বারূপ প্রনিচয়ের এী সুহৃংই কোবস্বরূপ ! বহুল গন্মপরম্পরার অভ্যাস- 
বশে গর স্ুৃহৎ অন্বর্তন করিতেছেঃতাই বাল্যাবধি উহ্বারই সঙ্গে জীবন্মুক্ত পরিপুষ্ট) 

জীবনূক্তের বাল্যকাল হইতেই এ্রস্থুহৎ সঙ্গী; একত্র ধূলা-খেলাও এ স্থহৃৎ 
করিয়াছে ' উহ। সর্ধপ্রকার দুশ্চেষ্টার হস্তারক হইয়াছে এবং পিতার ন্যায় 

নিয়ুতই রন্গক হইয়া রহিয়াছে । ২-১। অগ্নির যেমন উষ্ণতা, কুস্মের যেরূপ 

সৌগন্ধ্য 'ণবং ক্ষে/র যেরূপ দিবস, তদ্রপ এ নি্লস্বভাব সুজৎ অল্লক্ষণের 
জন্যও ত্যাগ করে ন।। এ সুঙ্ধৎ নাগরিকের তায় অনব্া কথায় আনন্দজনক 

এবং সাধু চেষ্টাসূ্ণ মণিমাণিক্যসমূহের ভাঁগীর। উহা লোক-পালনে 

একনিষ্ঠ এবং সর্ধগরাকার সম্কট-সঙ্র্ষণসময়ে অদ্বিতীয় রঙ্গাকারী। কর্য্য 

যেরূপ অন্ধকার নাশ করিতে তৎপর, প্র সৎ সেইরূপ অপ্রিয়-দূরীক রণে 
ব্যাপূুত। অন্থুরাগবতী নারী যেরূপ, ই স্হাৎ নিরন্তর তক্প প্রিয়প্রদর্শক | 

ঘী সুজৎ সকলকেই প্রিয়ভাষী কবে এবং নিজে যাহাতে সকলের প্রিয় হয়, সর্ব! 

তদ্রপ অন্ুষ্ঠানই করে। এ সৎ কোমলঙ্দব_-বড়ই ন্দিগীমধুর ; উভা বিপদের 
অভিমুখে যান না এবং কিছুতেই ক্ষ হদ্ধ না। সঙ্গত সাধু বাতির সর্বদাই 
গুশীষা করিয়া থাকে ; সর্বদাই সহাস্যে অভিভাবণ করে । উহ! সব্ধ প্রকার 

কামন। ভইতে নিবৃন্ত) সেই জন্ত উহার রূপ সতের রূপের চায় । এ জুজগংকে 
পাইবার একমাত্র কারণ পরমার্থ। এ স্ত্ৎ সকলেরই পুজাযোগ্য। ৭-১৩। 

অজ্ঞানের সহিত ছন্দ-সন্তাবনার পৃর্েই এ সুজ প্রহারোগ্ভত হয় এবং অলৌ- 
কিক ক্রীড়াহাস্তাদি দ্বার। বিলাস প্রকাশ করিয়। থাকে, এঁ স্থুলৎ সংস্বভাব। 

শ্রী ও কুল রক্ষা করে । উহা আধিব্যাধি দ্বার! মাক্রান্ত চিন্তের প্রাণদায়ী অমৃত 

এবং রোগনাশকারী ওষধন্বরূপ । এ সুহদের পাণ্ডিত্য এরূপ ষেঃ উহ প্রভু, 

গুরু প্রভৃতি মানী ব্যক্তির কৌতুকোদ্দীপক | রাজ প্রভৃতি প্রভূ জনকে 

অনুরাগী করিয়। তাহাদিগকে বদান্ত ও সাধুস্বভাবে পরিণত করাই উহার নিত্য 
কার্য । অন্তহ্ৃং যজ্ঞ, দান) ব্রত, তপস্তা এবং তীর্ঘভ্রমণে এবং সঙ্গত 

কার্যের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত রাখিতে সর্বদাই সমুংসুক | পুভ্রকলত্র, দ্বিজ।তি 
ভূত্য, বন্ধুবর্গ প্রভৃতি সকলের সহিত এ স্হৎ সুপেয় ও স্ুভোজনভাগী । এই- 

প্রকার সুহৃৎ দ্বারাই শ্রেষ্ঠ ও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গলাভ হইয়া থাকে । এ সুন্বং ষণ্দি 

সহার থাকে, তাহ! হইলে দুঃখমূলক ভোগবদ্ধ তৃষ্ণা আর থাকিতে পারে না 
মধুর আলাপ-আপ্যায়নে উহ্থার গুদার্য্য পরিব্যক্ত এবং উহ্াই আশ্বাসদানের 
একমাত্র শ্রেষ্ঠ আধার । পুভ্রকলব্রাদি-পরিবারবৃন্দ-পরিবৃত এইরূপ স্বকর্ধ্বনামধেয 

সুদের সহিত পুর্ঘ-বর্ণিত জীবনুক্ত* সহজবত্বিতেই রণ করেন | ভিজি যে 
কাহার? দ্বার। প্রেরিত হইয়। "রূপ করেন, এ কথা সঙ্গত নহে 1৯৪-২০ 
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শ্রীরাম বলিলেন,_হে খধিশ্রেক্ঠ ! খী পুত্রলত্রাদি পোষ্য-পরিজন- 
সমভিব্যাহারী সহদের পুত্রকলত্র প্রভৃতি কাছার|? তাহার! কিরূপ গুণসম্পন্ন, 

ইহা! আমাকে সংক্ষেপে বলুন ২১ । 
বশিষ্ঠ বলিলেন,__হে মতিমন্! এ সুদের মহাম্মা পুভ্রগণের নাম-- নান, 

দান, তপ এবং ধ্যান। সমগ্র প্রজাবর্গই উহাদের গুণানগুরক্ত । উহার 
শদযবল্লভ। পত্বীর নাম সমতা; এ পত্থী যেন চক্্রলেখা,_দৃষ্টিমাত্রেই সকলের 
আনন্দদাত্রিণী। সে সর্বদাই অবিধুক্তা এবং সম্বষ্টা ; অর্দিকত্ব সর্বদাই স্বামীর 
প্রাতি অতীব অন্ুরাগবতী। সেই ব্যভিঢারবজ্গিত। মনোমোহিনী রী স্বাভাবিক 

দয়াগুণে সর্বরই ধন বিতরণ করিব| থাকেন | তাহার 'অবিনয়ভাব একেবারেই 

নাই। সেই স্ুখদাক্িনী ভারা সবাদাই বিনীতভাবে দ্বারপালিকার 
য় সম্ুথে ঘবস্থান করি! গাকেন। হে সাধে! ধৈর্ষ্যে এবং ধ্মে যে 

বুদ্ধি অর্পিত হইয়া! থাকে, সেই বুদ্ধি 'ী ধীর পন্ঠ সুদের অগ্রে অগ্রে সর্বদাই 
ধাবমান! | ১১-২৬। এ স্ুজতরূপ রাজার অপর। ভার্ষ্যার নাম মৈত্রী ; স্বামীর 

বিষষ ও শক্রুজধ-ব্যাপাবে পততই মন্ত্রণ। দিয়। থাকে এবং সপর্রী-সমতাঁর 

সহিত একফোগে নিরন্তরই 'এই মৈনী স্বন্ধবেষ্টন করিয়। বিদ্মান।। “মাননীয় 
স্থদদের সত্যত। নামে এক বনাণ্যক্ষ। আছেন। তিনি প্রশংসনীয় মর্ধযাদ।- 

ঢাতৃর্যা-শালিনী এবং কার্ট)বিষর়ে উপদেশদাত্রী। এইরূপ পোষ্যপরিজনবর্গ- 

সমভিব্যাহারী মন্ত্রণাদাক সুদ স্বকর্ম্ের দ্বারা সকল অবস্থায় সকল সময 

ব্যবহারপরারণ রহিয়। এ জীবনুক্ত পুরুষ লাভেই হউক অথবা অলাভেই হউক, 

কোন সময়েই আনন্দিত ব। নিরানন্দ হন ন। অগব! ক্রুদ্ধও হন না । খধি 

যদিচ অনবরত লৌকিক-বাবহারে নিরত থাকেনঃ তথাপি চিত্রিত যোদ্ধব)ক্তির 
যুদ্ধ গ্রভৃতি যেরূপ ব্যবহার-তৎপরতা। চিত্রিত থাকিলেও তাহ। যেরূপ একইভাবে 

থাকে, তদ্রপ এ জীবনুক্ত খধি থ(ষথভাবে বিরাজিত পাকেন । তিনি অবাস্তব- 

তর্ক-বিতে পাষাণ-প্রতিমার গ্তাম নীরব হইয়। থাকেন । বৃথা-বাক্যে তিনি 

বধিরের ন্ায় অবস্থান করেন এবং যে সকল বাক্য লোকাচার-বিরুদ্ধঃ তাছাতে 

এ জীবনুক্ত মুতের স্ায় অবস্থান করেন । কিন্তু ার্্যজনোচিত আচারশ্ব্যবহারে, 

তিনি বাস্থুকি কিংব। বৃহস্পতির ন্াষ় হয়েন। পুণ্যপ্রস্তাবে মৌনতা ত্যাগ 
করেন এবং সে বিষয়ের আলাপে ব্যাপূত থাকেন ৷ তিনি স্বকীয় এবং পরকীয় 

কৌটিল্য প্রভৃতি দোষ উন্মেষণ করেন, মুহূর্তমধ্যে দুরূহ সন্দেহস্থান নির্ণয় 
করত ভাহ। ভঞ্জন করেন এবং অতি সত্বরই বহু বিষয় নিশ্চয় করিন্বা বলিয়। 
দেন। এ নির্ধাণমন।| মুনি সমদৃষ্টিশালী ; তিনি উদার; বদান্যঃ পেশল; সিগ্ধী 
মধুর ও সম বিচার-নিপুণ | এই ষে সমুদয় গুণ বলা হইলঃ এ সকল প্রবুদ্ধনূনধি 
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জনগণের স্বভাবসিদ্ধ বলিয়। জানিবে । কোনরূপ কৃত্রিম উপার দ্বার। 'এই প্রকার 

গুণ প্রাপ্ত, হওয়ার সম্তাবন। নাই। চন্দ্র; হুর; অথবা অগ্নির স্বভাবই হইল 

প্রকাখভাব-ধারণ; অন্টের প্রেরণা বা প্রধত্র দ্বার] তাহার! শী ভাব কখনই 
ধারণ করেন না । ২৭-৩৫ 

সপ্তত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত 

একনপ্তত্যধিক-শততম সর্গ 

বশিষ্ঠ বনিলেন,_-সথিদাকাশের শ্দুরণই জগদাকারে প্রতিভাসিত হয়! গ্রা্ই৬- 
পক্ষে জাগ্রৎ জগদাভান, শুন্য, বৃত্তি-সন্দিৎ প্রভৃতি কিছুই নাই। শস্টত্ব যেরূপ 

আকাশ হইতে পুথক্ নহে, তদ্ধপ এই জগত্নামে গ্রাসিদ্ধ চিন্ব্যোম অজ্ঞের দৃষ্টিতে 
ন্ঠন্বরূপে অবস্থিত হইলেও চিদাকাশ হইভে ভিন্ন নে । নির্বিঘয় চৈতঞ্ছের বিষন্ধ 

হইতে অপর ধিষধ-প্রাপ্তি সমঘ়েপ মদ্যবন্তী যে একট| সপিতদেহ থাকে তাহাই 

দৃ্যাকারে প্রতিভাত হইখু। থাকে । পুক্ধে সন্মাণ গরিশেযরূপ মহাঞাণয় নি্পন্ 

হইবার পর পুনর1য 'মাদিন্থষ্টি সংঘটিত হয়, ইহাই এতগ্রসিদ্ধ। তখন একমা 
সংই বিদ্ধমীন থাকেন৷ “সদেব সৌম্যেদমণ্র আসীং “দা তমন্তগ দিব। ন” 

ইত্যাদি বেদবাক্যই ইহার গ্রমাণ। স্থুতরাঁং সেই অবিকার পর অপেক্ষ। অন্ত কারণ 
ন। থাকায় কি গ্রকারে দৃণ্ঠ সম্ভাবনা কর! যাইতে পারে? মে সমঘনু এমন কিছু 

ক্ষুদাদপি ক্ষুদ্র দৃপ্ত বীজও বিগ্মান ছিল ন।, যাই। দ্বার। এই মুর্তপরম্পর। 
পুনঃপ্রবর্তিত ব। স্বতঃপ্রর্ত হইতে পারে ।১-৬। 'এই নিমিন্তই বলিগ়াছি, এই দৃশ্ 

জগত প্রকৃওপক্ষে উৎপন্ন নহে ঃ বন্ধ্যার যেরূপ সন্তান নাই, তত্রপ দৃষ্তাবুদ্ধিও 
একেবারেই নাই । তবে চতুর্দিকে এই যে দৃণ্তপরম্পর। রহিয়াছে বলিয়! বোধ 
হইতেছে, তাহ! সেই স্ুনির্ধ্ল চিদাকাশ পরমপদ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। 
শুতিতাৎপর্ধ্য-জ্ঞানিগণের ইহাই নির্দেশ | এ যে চিন্মাত্র পরমপদের কথা বলিলাম; 

উহ! কখনই স্বীয় স্বচ্ছ অনাময় স্বরূপ পরিত্যাগ করে না। শ্রীযে আত্মা, তিনি 
_ আল্মাই ছিলেন ; তাহার পর সেই ব্যোমাত্ম! স্বয়ংই স্থাত্মায় এই দৃষ্তস্বরূপে 
প্রগাসম।ন হইতেছেন । মন যেরূপ নক্বপ্প-মন্থররূপে পুরাকারে প্রকাশিত হয়ঃ 

তদ্রপ স্থষ্টির প্রথমাবস্থায় এ পরম চিদাকাখই দৃশ্তাকারে প্রভাসিত হইয়া 
থাত.শ॥ বায়ু যেরূপ স্পন্দযুক্ত হইয়। চক্রাবর্তের ন্যাষধ বেষিত হয়, এ চিদাত্ম। 
তদ্ধপ স্থষ্টি4 গ্র+ :-স্থায় আকাশস্বূণে অবস্থান করত অজ্ঞাতসারেই আত্মার 
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দৃশ্তক্বরপে অবস্থান করেন। যখন স্বরূপ-পরিজ্ঞান জন্মায়, তখন আর 

দৃশ্যজগন্রয় প্রতিভাত হয় না। সে সময় পরত্রহ্মই প্রতিভাত হন।" অপিচ, 

তিনিই স্থাস্থায় এইরূপে অবস্থান করেন $ ত্তাহারই ভান হয় ।৭-১২। যুর্ত পৃথিবী 

প্রভৃতি কোথাও কুক্রাপি কিছুই নাই। অপরপক্ষে অজ্ঞ ব্যক্তির দর্শনে 

মূর্ত কিন্বা প্রাপ্ত ব্যক্তির দৃষ্টিতে অমূ্ত বাহাই কেন হউক না, একমাত্র ব্রচ্গই 
সেইভাবে বিরাজমান ; ইহাই হইল সার সিদ্ধান্ত। স্বপ্রদৃষ্ট পর্বত যেরূপ 

জাগ্রদ্দশায় শিরবযধ মাকাখেই পর্যবপিত হব? তদপ যখন আত্মবোধের 

উদয় হয়ঃ ওখন 'এই জগলয় অবশেষে শান্তচিন্নীর আকাশেই বিভাঁসিত 

হয়। হে সকপ ব্যক্তি প্রবুদ্ধ, ঠাহাদের নিকট এ জগৎ অবিভক্ত পরব্রহ্ষ- 

মাই ; এতদতিরিক্ত জান যষেকি এবং কিরূপ, তাহ। আমরা চিন্তা করিঘ়াও 

বুঝিতে পারি না। দেশ হইতে দেশান্তর প্রাপ্তিসমষের অস্তরালে যে একটা শূন্য 
সম্বিদা কার দুষ্ট হয়, ভূতসমূহ্র স্বপ্বভাবঃ তাহাই হইল পরম পদ | ১০-১৬। 

দেখ হহতে দেশাসুরপ্র।প্তিময়ের অন্তরালে যে সন্বিদ1কারের প্রকাশ, 

তাহারই ন(ম সেই পরমাক।শ এবং তাহাতেই সকণ বগ্ধ প্রতিষ্ঠিত | এই জন্তই 

বণিতোছ, সব্বাধিষ্ঠান ও নিব্বিষধু চিন্মাএ ব)তী৩ অপর কিছুই নহে। এই 

অধ্াাসভূত সদ্দাম্রক জগৎ সেই পদেরই ভুপ্য। কারণ পঞ্চভূত ব্যতীত 

গন্ত আর কিছুরই সা নাই। বাতেন্দ্িমজনি৩ রূপ, আপোক এবং মনঙ্গার। 

এই সমুদায়ই & পরম পদস্বরূপ । সেই পররূপ মহাসমুদ্রের দ্রবতাজনিত ষে 

আবর্ভপরম্পরাসমূহ, এসকণ তাহাই । এক দেশ হইতে দেশাস্তরপ্রাপ্তিসময়ের 

অস্তর1ণে ষে সঙ্বিদবধব, তাহাই জগৎ; ইহা ব্যতীত অন্য জগষ্ঠাব কিছুই নাই। 

রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি যাহা কিছু ভাব এবং ভাবাভাব বস্তু, সে সকলই সেই পদের 

স্বরূপ । পুর্ঘব কোটি ও অন্ত কোটি পরিত্যাগ করত অগ্ুরালে যে সঙ্ধিদের 

(নিব্বিবয় অবয়ব আছে তাহাই হইণ স্বভাব এবং তাহাই জগদপ মরুমরীঠচিক! 

জলে অধিষ্ঠানসংজ্ঞাধারী 1১৭-২২। আমি বহুবারই বলিতেছি যে জাগ্রত দেশ 

হইতে স্বপ্র-দেশপ্রাপ্তিসমযষের অন্তরালে সুযুণ্তি-অবস্থায় যে সন্ধিদবঘ্বব, সৃষ্টিদেশ 

হইতে অপর স্থাষ্টরূপ দেশপ্রাপ্তির অন্তরালে প্রলয়সময়ে যে সম্ষিদবয়ব এবং 

ইহলোকরূশ দেশ হইতে পরলোকদেশপ্রাপ্তির মধ্যবর্তী মুচ্ছ?বস্থায় যে 

সথিদবনধব, তাহা সর্ধদা তদ্দপেই অবস্থিত হয়। কুটস্থতা কারণশ্বরূপ হইতে 

অপ্রচাতাত্মায় জগৎ এইরূপ নামান্তর অজ্ঞ-কল্পিত ব্যতীত অন্য কিছুই নহে । 

আদিস্থষ্ট হইতে দৃশ্যপরম্পরার উদ্ভব হয নাই । তবে যে ইহার সত্তা উপলব্ধি 

হয় ইহ] জগন্মায়াশ্বরূপ শীজ্জজালিকের একটা আড়ম্বরমাত্র ব্যতীত আর কি 

বপিব ? অত্যপ্ত দুঃখের বিষয় এই যে, প্রক্কৃতপক্ষে যাহার একান্তই অভাব, 
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তাহারই সত্তা আছে; আর যিনি প্রকৃতই বিদ্ভমান, সেই পরব্রক্ষমেরই অসত্ব 
বোধ হইতেছে। কল কথা, ইহা মাত্র মুঢ় ব্যক্তিরই ভ্রম । অবশ্য আমি 
এরূপ দেখিতেছি না ফেঃমুঢ় ব্যক্তিরা অসৎ দৃশ্যকে সৎ বলিয়। থাকে, এরূপ বলিয়। 

তাহার। ব্রক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয় ন। | ২৩-২৬। কোন দৃশ্যই কোথাও উৎপন্ন 
নহে, এবং কোন স্থানে আভাতও হয় না) তবে ষে এই প্রতিভান দৃষ্টিগোচর 

হইতেছে; ইহা দৃশ্য প্রতিভান নহে; ইহ! সেই আকাশ্বরপ ব্রন্ষমেরই স্ফুরণ- 

মাত্র ৷ এইরূপে তিনি স্বয়ংই প্কুরিত হইতেছেন। আপন! হইতে নিজ অব্যতিরিক্ত 

দীপ্তিচ্ছটায় মণি যেরূপ স্বতই পরিস্ফুরিত হইন্ন। থাকে, তদ্রুপ চিদ্ব্যোমও আন্ম- 

ভিন্ন সষ্ি দ্বারা স্কুরিত হইতেছেন। এ হুর্য্য প্রকাশ পাইতেছেন এবং ভাপ দিতে- 

ছেন, তাহার এ ষে কার্যা, তাহা সেই শাস্তপদে অবস্থিত থাকিয়াই হইতেছে । 

সেই তিনি সতসামান্। ; এ স্ুর্য্য তাহারই একদেশমাত্র ; উনি তাহাতে থাকিয়াও 

তাহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহেন। চন্দ্রের সে ক্গমতা নাই । কুর্য্য প্রভৃতিকে 

এ দেবই প্রকাশ করেন ॥ হৃর্্য তাহাকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ ।২৭-৩০। 

এই সমগ্র ব্রঙ্গাগুমণ্ডপ সেই ব্রহ্ষের জ্যোতিতেই দীপ্তিমান্। চন্দ্রঃ হূর্যয। 

কিথ্থা ষাহা কিছু তেজো-বস্তঃ সে সকলেরই সেই চিৎদেবতাই প্রকাশক । 
জগপ্দুষ্টা ক্্য্যের তেজে গবাক্ষপথে যেরূপ একটি অণু বিভাত হয়, তদ্রপ 
সেই যে অপরিচ্ছিন্ন চিত্প্রকীশ ব্রহ্গ? তাহাতেই এর সৃ্র্ধ্যাদি প্রতিভাত 

হইয়া থাকে । ব্রন্গের ষে কুর্যযাদি-সমন্বিত কৃষ্টি-প্রভাঃ তাহাকে কি সেই বর্গ 
ব্যতীত আর কিছু বলা মাইতে পারে ? এ ব্রহ্মপদ সব্বাতিরিক্ত অথচ সব্বার্থ- 

সমন্বিত; তাহাতে পৃথিবী প্রভৃতি সমুদায়ই আছে, অথচ তাহাতে কিছুই নাই। 
তাহাতে কোন জীবই নাঁইঃ অথচ কোন্ জীবগণই ব। তাহাতে নাই? তাহাতে 

দ্বৈত বা একা কিছুই নাই ; তাহা হইতে কিছুই “কিছু নহে । ফল কথা, কিঞ্চিং 

বা অকিঞ্চিৎ প্রভৃতি কর্পন। তাহার শিকট হইতে বহুদূরে বি্কমান। একা ও 

নিরস্তর। অর্থাৎ যাঁহ। অনবচ্ছিম্ন। সনাতনী চিদ্ধযোমসতা-মাত্র, তাহাই আক্মাতে 

অতি বিশাণ জগদ্রুপে বিরাজমান | এই ষেনানাবং জগৎ দৃষ্ট হইতেছেঃ উহা 

অ-নানাই। এই বিশাল জগৎ চিদবেযোমমাব্রই 1৩১-৪০। স্বপ্নকালে যেরূপ জীবচৈতগ্ঠ 

নানাভাব ধারণ করিয়া থাকে, এ চিদ্ব্যোম তদ্দপ পঞ্চভূতরূপে অবস্থান করে। 
ুষুপ্তি হইতে যে সময় স্বপ্রাবস্থালাভ হয়ঃ তখন জীবচৈতন্ত স্থনুপ্তিতে থাকিয়াই 
ঘথাস্থিতরূপে স্বপ্নতা আশ্রয় করে। এইপ্রকারে চিৎও প্রলয়ের পর হইতে 

সৃষ্টিস্বরূপে প্রতিভাত হয়েন ৷ সুযুণ্ডি যেরূপ, স্বপ্রতাও সেইরূপ এবং ধাহা 
জাগ্রত তুর্য্ঃ তাহাও তংস্বরূপই ; অতএব জগৎ আকাশগ্রায় বলিষ! জানিবে। 
জাগ্রত, স্বপ্ন এবং স্ুযুপ্তি এই সমুদয়ই তুর্য্যম্বরূপে বিগ্তমান | ঈশ্বর জড় ও অজড় 
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জগতের জীনপরম্পরার অন্তরে অবস্থান করত অলঙ্গ্যভীবে জগৎ পরিণামিত 

করিতেছেন অথচ তাহার মন, বুদ্ধি প্রভৃতি কিছুই নাই । তিনিই শুদ্ধ চিতের 
পারমার্থিক রূপ এবং এই জগ-পদার্থপরম্পর। তন্ময়ীই। প্ররুতপক্ষে যে সমুদয় 
জগত্-বস্্ সংস্বকপে বি্ভমান নাই, সেই সকলের পারমাথিকরূপ-শ্বরূপ ঈশ্বরই 
জগদ্রূপে বিরাজমান। ইহাই হইল পার দিদ্ধান্ত। হে অনঘ! যদি 3ম 

বণঃ পৃথযাদিপরম্পরা চিদপই এবং তাঠ। হইতে পৃথ,যাদি যাঁদ শ্বওল্ রণ 

হয়, তাহা হইলে চিত্ডের অন্তর্ধ্যামিরূপে জগত্পরিণামকারিতা কিরূপে হইতে 

পারে? এরূপ কথ। তোমার বলা চলে না। কারণ) এ জগতের পরিণামাদি- 

দর্শিগণের উপদেশের জন্যই গ্রবৃত উক্তির-__পৃথ্বোক্ত সিদ্ধান্তান্সারে প্রকৃতপক্ষে 

এ জগতে গন্ধমাব্রও নাই 1 ৪১-৪৭। একই চিন্মীত্র পরমাকাশ মহাসত্তারূপে 

সষ্টীরৰ আদি হইতে আত্মায় বিরাজমান ৷ তত্বজ্ঞ মহাত্মা ব্যক্তিগণের পরিপুর্ণ 

আম্মাম অনুভবই তাহার প্রমাণ । সেই চিৎ সর্বব্যাপিনীরূপে বিরাজমান এবং 

[তিনিই অজ্ঞের জন্য নিজায্মায় জগৎ ইত্যাদি অভিধান আরোপ করিয়াছেন । 
স্বপ্ন প্রবোধে অপ্রবোধের স্ায় যেরূপ আত্মা পরিশিষ্ট হয়) তাহা স্বীকার কতিলে 

যাহা যাহ। জগৎ কৌতুকস্থখ--সে সমুদয় স্খই হইর! দাড়ায়, এবং অপ্রবোধে 
তাহা স্বীকার না করিলে ষাহা। যাহা জন্ম মৃত্য জরা প্রভৃতি ছঃখময়রূপে অঙ্ধভূত 

হয়ঃ দে সকলই ছুঃখ হইয়া থাকে | সুতরাং গমন, অবস্থান, শয়ন, জাগরণ, 

সর্ধববিধ অবস্থাতেই তত্বজ্ঞের এক নিতা স্থুখ বি্যমান । (েদেও ধাহীর অভেদ- 

বোধ 'আছে, যাহার ছুঃখেও সুখ অবস্থান করে; এবং যিনি বহিঃসংসারে অবস্থিত 

হইলেও অন্তমুক্ত বলিয়া সংসারে আর নাই, দেইরূপ প্রীজ্ঞ ব্যক্তির আর 
অন্ঠ কি সাধ্য এবং কিই ব! পরিহ্ার্য্য হইতে পারে? সেইরূপ পুরুষ যদি বাহক 
ব্যাপারে নিরতও থাকেন, তথাপি কিছুই গ্রহণ ব| ত্যাগ করেন না। মাত্র 

ব্রঙ্গেই তাহার অবস্থিতি হয় । ৮ ৫৩) যেমন হিমের শৈত্য ও বহ্ছির উষ্ণতাই 

স্বভাব, তদ্দপ শী পুরুষের এরূপ স্থিতিই তাহার স্বভাব । থাহার স্বভাব এই 
প্রকার নহে, তাহাকে তত্ববিৎ বলির স্বীকার করা সায় না। আত্মীতিরিক্ত- 

বিপরিী ইচ্ছাই অজ্ঞতার লক্ষণ । যিনি বিদ্িতবেগ্ঠ হইয়। পর্ববাবরণমুক্ত হইতে 
সমর্থ হইয়াছেন, ক্াহারই জদথের সমাশ্বীসনালীভ ঘটিযাছে। তাহার শত্র; 

মিত্র প্রভৃতি বিকল্পজাল ছিন্ন হইয়াছে ; তিনিই আত্মস্থৎসর্কস্ব হইয়া পরম শান্তি- 
স্বধায় পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয় অবস্থিত আছেন । ৫৪-৫৬ 

একসপ্তত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত 

৭6 
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বশিষ্ঠ বপিলেন»_হে রাম! তোমার আশক্ক। হওয়া সম্ভব যে, শ্রাতি- 

বাক্যান্থদারেই এ জগত স্থষ্ট বলিয়া জানিতে পারা যায় ; অথচ কিরূপে ইহাকে 

আমি স্বপ্রনদৃশ চিৎস্ফুরণমাত্র বলিয়া নির্দেশ করিলাম। কিন্তৃতুমি এরূপ শঙ্কা 
করিও না। কারণ, প্রগাপতি বিরাট হইলেও এরূপ অনাদি জীবনুক্ত 'বলিয। 
নিরাবরণ চিদাকাশই ; আমি তাহাকে মনঃসমষ্টি হিরণ্যগভমাত্র বণিয়াই অবগ ও 

আছি! এইপ্রকারে শ্রঙ্গাগ চিন্মাত্রত্বই সিদ্ধ। যখন মননাকার কল্পনা করা 
হয়ঃ তাহার অগ্রে চিন্মাত্রই বিছ্ধমান ছিল। মননাকার-করীনার পর জলের 

আবর্ত-বিবর্তীকারে জলোথানে বিবর্ততাকন্পনাবং মনোনামক অভ্যাস কল্পন। 

কর। হয়। স্বমং চিংই এই কল্পন। করেন। যাহ! সন্তামাকাক্মত।। তাহাতে বুধ 

প্রভৃতি কিরূপে কোখাএথাকিখে? পুথিবা প্রভৃতির যদি পাব না থাকে, ওবে 

আর রজঃসম্পর্ক সম্তাৰন| কি থাকিতে পরে, ওঁ যে সভামালাখখত।) উহাতে 

চিন্তাদি খালনাদ কিউই বিদ্যমান নাই | ১৪ 
হে প্রাজ্ঞ! কারণের অসগ্জাব বলিয়। স্থির প্রথমাবস্থায় এ সকণের কিছুই 

নাই। পুক্ব গ্রজাপাঁত যে পরবত্তী প্রজাপতির কারণ হইতে পারেন, তাহাও 

বলা যার না; কারণ, পুব্ব-প্রজাপতির অবস্থানসময়েক অবসান হইপেই মুক্জি 
হইয়া থাকে ; অতএব যিনি শুতন প্রজাপ[ হন, তাহার জগৎত্রচনাস্ুকুপা স্বৃতি 
হওয়| একেবারেই সম্ভব নহে। সেই যিনি পুর্-প্রজাপতি ছিলেন। তাহার 
পুনরাবিত্াব অসম্ভব । সংনারগত আবৃত্তিশীল জীবের যেরূপ বারবার দেহো২পওি 

হয়ঃ যাহাপ| বিদেহমুত্ত, তাহাদের সংসারস্মতি বা পুনর্ধবার দেহোতপত্তি সেরূপ 

হইবার নহে। আরও কি দেশ1গওরে আর কি কালাস্তরে কোনও সময়েই তাহাদের 

পুনরাবৃত্তি হয় ন!। পূর্বকর্পের বাননাবশতঃ “অহং-ভাবগোচর সংস্কারগ্রভাবে 

সেইরূপ স্থৃতিতে যদি ব| প্রজাপতির কিছুমাত্র দেহ1দির সম্ভাবন। হয়ঃ সে 

কেবল উপাসনাত্মক মণঃকল্পনার সংক্কারম্বরূপ ; এই নিমিশু তাহ কেবল মানসও 
ভৌতিক তুচ্ছ সঙ্বল্পনগরের গ্ঠায় অসত্যন্বরূপহ ৷ ৫-৭। তুমি অবশ্ত ইহা বলিতে 
পার ষে+ এই ব্রহ্মগ ধিরাট-দেহ ভৌতিক বলিয়াই দৃষ্ট হইতেছে, তবে ইহার 
ভৌতিকতার অসছ্ভাব হইল কি প্রকারে? ইহার উত্তর এই যে, সঙ্কল্পপর্ব্বতের 

রূপ একপ্রকার দৃষ্ট হয় বটে. কিন্তু সেই যে রূপঃ তাহ! ফেমন পৃথ্যাদদি-সম্পর্কহীন, 
তদ্রপ সেই যে বিরাটদেছ। তাহাতেও উহার অভাব সেইবূপই বুঝিতে হইবে । 
বেদবাক্যান্থসারে পুথাদি-ঘটিতত্ব ও পূর্ব-স্থাতির আভাস পাওয়! যায় বটে ; 
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কিন্থ গেই প্রজাপতির আদিস্ষ্টিতে পুর্ববান্ভভবের অভাব থাকা কোনরূপ 
স্থতির সন্তারন! কখনই হইতে পারে না। তৰে যে বেদবাক্যে বোধ, তাহা 
কেবল জগৎকেই যাহার সত্যরূপে দখিয়া থাকে, সেইরূপ অজ্ঞগণের বুদ্ধিংতই 
হয়। বেদের যাহা উপদেশ, তাহা! কেবল অনাঁদ-সিদ্ধ কর্মের পথে প্রত 
করিবার জন্ত পরবুদ্ধি অনুসারেই প্রদত্ত | ফল কথা, সেই তন্বী গ্রজাপতির 
বুদ্ধি অন্থুসারে পুর্ববকথিত স্থৃতি বিগ্মান নাই । ৮-৯ 

শ্ীরাম বলিলেন”_হে শ্মতিমতশ্রেষ্ঠ! কি জঞ্ত সাহাদিগের স্মৃতি সম্ভবপর 
নহে? সেইরূপ স্বৃতির অসথ।বে নির্মাণ হইনে পুর পুর্বকল্লী সকল নক্ষাপ্ডগ্ণ 
কি-প্রকারে পিদ্ধ হওয়। সম্ভব? হে গুণাকর! তাহ। আমাকে বলুন । ১০ 

বশিষ্ঠ বপিলেন,_হে রাম! কল্পনাভ্রম-সঙ্কার-সংস্ৃত অনর্থক স্মতির কথা 
শামি বণিতেছি ন।। কিন্ক যাহ। সত্যারান্থভব ন্মরততি, ভাহ।ই আমার বক্তব্য। 

দেখ) পুর্বকল্পীয় পৃথিবী গ্রভৃতি দণ্তপবম্পরার প্ররুত সভ। যদি থাকিত, তাহা 

5ইলে তাহার ভাবাভাব সম্ভবপর হইত। কিন্তু উঠার শ্মতিই ভে। অসম্ভব ; 

কারণ, প্রঙ্গাদি সত পর্যন্ত কোনরূপ দৃষ্যই যখন বাস্তবপঙ্গে নাইঃ তখন 
কোথায় কি প্রকারে কিরূপ স্মৃতির সন্তাবন। কর। যায়? সুতরাং সেই 

হত্বদরশী বিরাট পুরুষের তত্রজ্ঞান বাধিত হওয়ায় নিখিল গ্রুপঞ্চই তে। 

মিথ্যা হইল) সুতরাং সেই মিথা। প্রপঞ্চ কখনই বস্থগতা। একুত শ্বৃতি জন্মাইতে 
ব সেই স্মৃতির সাহায্যে সভ।) শৃষ্টির প্রতি কারণ হষ্টাতে অসমর্থ । দৃশ্ত বন্তর 

পরমার্থপন্ষে উতৎপভ্ভির পৰ যদি বিদ্যমানত। থাকে, তাহা হইলে প্রমাণযোগে 
অন্ভব করিয়। অন্য সময়ে ম্ম্ণণ কর! হইলে? তাহাই স্মতি নামে 'অভিহিত হয় 

শান্বজঞগণের অভিমত এইরূপ । আরও, যেখানে দুই নাই, 'সখানে আর 

'এ সকল কল্পনার মবসর (কোথায়? যাহ। কিছু দৃথ্ঠ পদার্থ “স সকলেরই 

সর্বদ| অত্যন্তাভাব । “সর্জং খলু ইদং ত্রঞ্গ' এই কথাই সন); সুতরাং কি 

প্রকারে স্মৃতির কল্পন। সম্ভবপর হয়? অতএব গ্রজীপত্তির আছ্য স্মৃতির 
সম্তাবন| নাই; 'অপিচ, ই সে শিদ্ধজ্ঞ!নাত্ম। তাতীর আকারবন্তাঁও নাই। 

জন্মান্তরীণ উপাসনাত্মতায় নিজের যে জগংশরীরত্বভাবন।, তাহারই নিষিত্ত 

উপাসন!-ফলসিদ্ধিকল্পে এইরূপ স্তৃতি তাহার অধশ্তই জন্মিতে পারে যে আমি 

জগংশরীরাত্মক | কিন্তু লৌকিক স্মৃতির ন্যায় অর্থ-প্রমান্ন্য। স্থৃতি তাহার 

একেবারেই নাই। লৌকিক স্মৃতিতে মাতা, ছুহিতা এবং অস্ান্য কুটুগ্বাদি ও 

গৃহক্ষেত্রাদির সত্ব আছে। আর উপাঁসনাবিষয়ক স্মৃতি মনোরাজ্যের হ্যায় 

অস্তিত্বহীন | প্রঞ্জাপতির স্্তি নাই কি নিমিত, তাহা বলিতেছি, 
শ্রবণ কর । ১১-১৬। সংস্কার বশত; অতীত বিষধের শ্মরণই স্মৃতি নাযে কথিত । 
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পরস্ত প্রজাপতি-সন্বন্ধে কল্পাদতে পদার্থ সত্বেও কার্যত তাহা নাই, কখন 

যে ছিল। তাহাও নহে, গার ভবিষ্যতেও থাকিবার সম্ভাবন1 নাই ; অতএব 

স্মৃতি হইবে কি? এইপ্রকারে সকলই আগ্হীন কুটস্থ পরত্রহ্ম স্থ তরাং স্বৃত্যাদির 

আর সন্ভাবন। কোথায় ? ষদি কোন সর্বা্ঘজ্ঞ বলেন যে, ত্রন্গ সর্বাত্মাঃ তাই তিনি 

স্বন্তযাআ্মকও হউন) এই কথার উত্তরে আমি বলিবঃ তাহাতে আপত্তিকি? ব্রঙ্গ 

তাহাই হটন। এরূপ কথ। আমিও পুর্বে খলিয়াছি। যে সমুদয় তস্ত চিদ্ব্যোম- 
কচন, ব্যবহারোপযোগী হইলেও যাহা একেবারেই শান্ত, পুর্বকথিত বাক্য দ্বারা 
আমিও তাঁহাকে স্মতি নামে অভিহিত করিয়াছি। অপরিজ্ঞাত ব্রহ্গমভাবের 

অপরোক্ষভাবে ন্বুরণই ম্মরণ $ এ যে ব্র্গান্ম, উনিই উপাসনাত্মরূপে পুনঃ পুনঃ 
অভ্যস্ত হুইয়া উপাসনানলীভূত বাস্থার্গের ন্তার উপাসনা করেন এবং সাদৃণ্ঠে 
আভাসমান হয়েন। ভ্রমাধীন স্ৃতির সাহাযে) অজ্ঞানোপহিত ত্রহ্গরূপ জীব 

পরম্পর যে সকল অজ্ঞানোপহিতভাবে নিজ জ্ঞানের বিষয়ীভূত ব1 প্রকাশিত 
করে, সে সমুদয় স্বভাবই প্রাপ্ত হইয়। তদ্রূপে অন্য সময়ে যে তত্াবাশ্রি্টপ্রায় 
প্রতিভাসিত হত, তাহাই “ম্থৃতি' নামে স্বন্বরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । অস্তিত্বহীন 
দৃপ্ত ও যেরূপ ভ্রান্তি বশতঃ প্রতিভাত হয়ঃ তদ্রপ স্মৃতিতে স্থিতিসমূহ অবিদ্যমীন 
হইয়াও মুগতৃষ্ণার প্রকাশমান হইয়া বিরাজমান থাকে । ১৭-২২। সতঃম্বরূপ 
সর্বায়াতে থাকিয়াও যে সমুদয় সিং পরিস্ফুরিত হয়, তাহাই ভ্রান্ত অভ্যাস দ্বার! 
সত্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়। ভ্রান্তান্ুভববশে সমান বিষধত্বরূপ সাদৃশ্য নিমিত্ত 
“স্মৃতি নামে কথিত হ্য়। কাকতালীয়ের ন্যায় সহস| উদ্্বোধ বশতঃ সেই 
সর্বাত্বায় বাহ! কিছু সম্থিৎ প্রভামিত হয়ঃ চিতের অঙ্গীভূতবৎ বৈষয়িকতায় 

পরোক্ষভাৰে বিরত হইলেও স্বতঃ অপরোক্ষতা নিবন্ধন অবিকৃতের ন্যায় বোধ 
হয়ঃ তাহাই স্মৃতিরূপে নির্দিষ্ট। ব্যজন প্রভৃতি ন। হইলেও যেরূপ বায়ুষ্পন্দন 

₹ইয়। থাকে? তদ্রপ কোন উদ্বোধক কারণ থাকুক আর নাই থাকুক, তথাপি 
সম্িৎসযূহের প্কুরণ হুইয়াই থাকে । সেই অন্ুভববৃত্তি-লক্ষিত সন্থিৎ কীলান্তরে 
স্বতি নামে প্রখ্যাত। যেমন তোমার এই সকল অবয়ব মনঃপ্রবণ হইলেই 

শ্কুরিত হইব্ব| থাকে, আর অন্থপ্রধণ ন। হইলে প্ভুরিত হয় নাঃ তদ্রপ কখনও 
উদ্বোধকের. অবধান নিবন্ধন এ কাকতালীয়ের স্ঠায় অবয্ববীভূত সম্িৎ-সমূহ 
কারুতালীন্ববৎ প্রতিভাত হুর: অতএব উহার যে সর্বদ। পুরণ আছে, তাহা 
নহে। সুধীগণ উহ্বীকেই সম্মতি নামে নির্দেশ করেন। স্বপ্নকালীন ইন্ত্রজালাদিতে 

মিখ্যাপ্রানমদ ঘটপটাদি যেন্ধপ থাকে, সেইরূপ আম্মাতে সর্ব্যাম্মিক। সর্ববসম্থিৎই 
বর্তমান, সেই স্বপ্রেন্ত্রজালাদিতে ঘটপটাদি যেরূপ মিথ্যাজ্ঞানময়, তদ্রুপ ভ্রমাত্মক 
স্বৃতিপদার্পের আর কি বিচার হইবে? ওই নিথিন্ড বলিতেছিঃদৃপ্তের অন্ত্যস্তাভাব ; 
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দূতের অভাব বলিয়। সেই অত্রন্ত তত্বদর্শা প্রজাপতির স্মৃতি একেবারেই 
নাই '২৩-২৯। এই জগত্থষ্টিকে সেই তন স্বীয় দৃষ্টি ধারা এক ঘন চিদব্যোম- 
মাত্ররূপে দেখিয়া থাকেন। স্ুতরাঁং সেই তত্ববিৎ আপনিও এক ঘন বলিষা। 
একই নির্িকারভাবে অবস্থান করেন। এই দৃপ্ত অন্ত ব্যক্তি যেরূপ দেখে, 
সেই ভাবেই উহা অবস্থান করে। সেই অস্ত ব্যক্তির স্থিতি বা মোক্ষের বিষয় 
মামি কিছুই জানি না; অতএব অজ্ড ব্যক্তি ষ্দ দৈববশে সাধনচতুষ্ট় লাভ 
করি! সন্দেহ প্রযুক্ত জিজ্ঞান্থ হয, তবে যতক্ষণ না উহার দৃণ্ঠ, স্মৃতি বা 
্বতির নিবৃতি হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত গুরুই মোক্ষবিষঘ্বক উপদেশ দিবেন এবং 

তাহ। দিয়াও থাকেন। তত্বজ্ঞগণের স্থিতিবিষয়ে অজ্ঞের। যেরূপ কিছুই 
দানে না, তদ্রপ আমর! ততজ্ঞ হইলেও অবিদ্যা, যুর্খতা বা মোহের এীকাস্তিক 
অপস্কাব জন্য অজ্ঞব্যক্তির দিদ্ধান্ত অবগত নহি। কারণ, যাহার বিষয়ে যাহ। 
নাই, তাহার তাহা অন্ভৃতিগম্য নহে। বল দেখি, কৃর্য্যের নিশানুভব সম্ভব 
হইতে পারে কি? সংস্কারই স্মিতির হেতু ;ঃসেই সংস্কারের স্বরূপ কিঃ তাহাই 
পৃদ্নে অনুধাবন কর| উচিত। অন্তঃকরণোপহিভ চিন্মাত্রে যে কিছু বাহ্ 
বন্ত প্রতিফলিত হইবে, তাহ! কার্ধ্যতঃ অভ্যস্ত হয়, তাহা হইলে সেইরূপ সাদৃশ্ 
বশহঃ যে বাসিত বা বাসনামন্ত্র চিন্ত, তাহাই সংস্কার নামে কথিত। পরিকল্পনা- 
যোগ্য যাবতীয় বাহ্ পদার্থ যখন তত্বজ্ঞানবলে আ.ত্মস্বভাবে পরিণত হয়) তখন 
পটন্ঠায়ে বাধিতানুবর্তন দ্বার। উহ] আভাপিতা হইলেও বাস্তবিক উহা! অবস্থিত 
হয় ন।; স্থতরাং তব্দদশীর চিন্তে সংস্ক।র মার্জিত হওয়ায় তাহার আর স্থান নাই। 
এই জন্যই তাহার সংস্কার আর তত্বদশীদিগের পক্ষে সম্তবপর নহে : ৩০ ৩৩ | 

মুগতৃষণর জলের ন্যায় এ সকল দেখ! যাইলেও, প্রকৃতপক্ষে দৃষ্ট হয় না। 
এইপ্রকার অর্থই যখন স্থির, তখন স্বগ্নদশায় স্থির প্রথমে সেই স্বাস্মস্বভাবস্থিত 
পরম চিদাকাশই স্থষ্টিপর্যযারগ্ হইয়। এই জগদাকারে প্রতিভাসিত হন । অত- 

এব চিদ্ব্যোমই এই জগণ্াকারে প্রতিভাত হইতেছেন; জগৎ কখনই 
সংস্বরূপ হইতে গ্রচ্যুত নহে। এইপ্রকারে এ জগৎ অসতরূপ হইলেও 
্হবর্ূপেই অবস্থিত আছে। অন্যপক্ষে সর্গাদির শ্দুরণ হইলে উহ! মিথ্যা 
শ্কুরিভের ন্যায় হইয়া অসংস্বরূপে অবস্থিত হইণেও উহ]! সেই সংস্বরূপ ব্যতীত 
অগ্ঠ কিছুই নয়। সুতরাং শেষ্টনিকষ্ট এরতিভাস কিরূপে, কোন্ স্থানে, কি জন্টই 
ব। হইবে? এই জগৎপদার্থ সাবযুব নয়, কিখ। ইসা স্মৃত্যাত্বক হওয়াও সম্ভব 
নহে। ইহার কোনরূপ কারণ বিদ্বমান নাই বলিয়াই ইহা পরমাত্মস্থরূপেই 
প্রভাসিত হয়। এই জন্যই স্মত্যাত্মক তার প্রত্যাখ্যান করা হয় ষে, ষদি পদার্থ 

আকার বিশিষ্ট হয়) তবে যেরূপ ছুঃখ হয়, ভুত) হইলেও তাহাই ঘটিয়। থ!কে। 
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ভূতপঞ্চফের শন্যতম আকাশ; সেই আকাশসদূশ শুন্স্বরূপ চিদাকাশে পৃথিবী, 

যয ও পর্ধ্বতাদি স্ব-্বরূপ পরিত্যাগ ন। করিয়াই ষথাযথরূপে বরাত আছে। 

এই দিগদেশকালসম্পন্ন জগৎ স্বস্বরূপ পরিহার না করিয়াই এ চিদাকাশে 
বিদ্ভমান 1৩৭-৪৬। উদ্দাহরণন্বরূপ বলা যায়, নিজ অনুভবই যাহার স্বরূপ, সেই 
প্রমাতৃ স্বপ্ননগরও স্বস্বরূপের অপরিহারক চিদাকাশকোশস্থ সেই আকাশেরই 

স্বরূপমাত্র । এখন উহাতে ক্ষিত্যাদির অভাব ব৷ ক্ষিত্যাদি কোথায় আছে, ইহাই 

দ্রষ্টব্য । উহ! সেই শান্ত চিদাকাশই-_শাস্ত আত্মায় বিরাজিত। সর্বপ্রথমে এবং 
স্বপ্লাদিসময়ে ক্ষিত্যাদির সম্ভাবনা একেবারেই নাই বরঙ্গসন্তা মেন জগৎস্বরূপ 

হইতে উদ্দত হইয়াই স্বয়ং স্বস্বরূপে শ্গিত্যাদি নাম নির্দেশ করেন এবং তাহার 

পর তাহাই সত্যার্থপ্রকাশকরূপে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু গ্রকৃতপক্ষে তাহ। নহে; 

উহ! স্থৃত্যাত্মক অথব] সাবয়ব নহে । কারণ, ক্ষিতি গ্রভৃতি সম্পূর্ণই অসম্ভব । 

অতএব উহা! ল্রান্তি বা বিবর্তাদি কিছুই নহে। এই জগৎ কেবল রঙ্গাশ্বক 
বলিয়াই অবগত হইবে। সুন্দরস্বরূপে সেই ব্রঙ্গই প্রন্মুরিত হইতেছেন মাত । 
তিনিই স্থষ্টিতে এবং প্রলয়ে নিজাধিরুত স্বভাবনিষ্ঠ অদ্বিতীয় একই | যর্দি এই 

রক্ম পরিদৃগ্তমানই হ্ইম্বা। প্রভাসিত ও দৃগ.বিষষীভূতঃ তথাপি উহ। কেবল স্বচ্ছ 

আকাখ। উহার আদি নাই এবং অনন্তকাল হইতে অভ্ঞানগ্সুক্ত স্ষ্টিগ্রলয়াত্মক- 

রূপে সমুদিত রহিয়াছে বলিয়। অবগত হইবে ।৪৪-৪৮ 

থিসপ্তত্ধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত । 

ত্রিসপ্তত্যধিক-শততম সর্গ 

ভীরাম বলিলেনঃ হে প্রভে।! এই জগৎ মধ্দি স্বগ্রকাশ চিচ্চমৎকারই হয়ঃ 
তাঁহা হইলে সেই সর্বানুভবরূগী সর্বাত্মক আত্মতন্বের *অহংভাবে আগগ্রহ সর্বত্রই 

তো হওয়া উচিত। মাত্র দেহেতেই তাহার অভ্যস্ত অহং-ভাবের অভিনিবেশ 

কি জন্য) এবং অন্য স্থানেই বৰ এরূপ নহে কেন? চিৎস্বরূপ নিজ চিদ্ভাৰ 

ত্যাগ করিতে অসমর্থ এবং তাহার চিদতিরিক্ত রূপও স্বীকার কর! চলে না; 

এ অবস্থায় শ্বপ্ন'দিতে চিদব্যতীত কাষ্ঠপ্রন্তরাদিভাব-গ্রহণ কিংব। কি প্রকারে 

সেইরূপে আগ্রহ চিদ্রপের হইল? আরও বক্তব্য এই যে, সেই চিন্রপ যদি 

সর্ধানস্সকই হয়ঃ ভবে এই ক্ান্ঠপ্রস্তরাদিতে তাহার অন্তিত্বের অভাব কি প্রকারে 

হইতে পারে 1 চিতের অপহ্ৃব কর। তে। সম্ভব নহে। আর যদি তাহাতে 
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অন্তি$ স্বীকার করা যায়ঃ তবে সেই সর্বাত্মক চিদ্বিরুদ্ধ আবিগ্ঠাকার জড় 

প্রস্তরাদির রূপের অস্তিত্বসিদ্ধিই বা কিরূপে সম্ভব হয়? আরও দেখ 'চদ্বিরুদ্ধ 

স্বীকার কগিলে এ চিতের সর্ধবাত্মকতার অভাব ঘটে । ১-২ 
বশিষ্ঠ বলিলেন,_যেরূপ অবয়বীর হস্তেই হস্ততার আগ্রহ, সেই সর্ধাত্মার 

দেহেই দেহাবচ্ছিন্ন “অহংভাবের আগ্রহও সেইরূপ জানিবে। মাত্র প্রাণিসম্বদ্ধে 

এই কথ। প্রযোজ্য নহে ; বৃক্ষ, আকাশ প্রভৃতিতে সেই অবিনাশী জীবের সত্তা 
বিদ্ধমান বলির] বৃ্ণপর্ে পত্রস্বের এখং আকাশের শন্ে শন্ত্বের আগ্রহ হইয়া 

থাকে। উপাদানীভূঙ অপ্প চিত্ত হইতে স্বপ্প নগরীগ আবিভাব ঘটে, 
সেই জন্ত ডহ| অরূপ হওয়। যুক্তিসঙ্গত হইলেও উহাতে মেরূপ সাবয়বতায় স্বপ্র- 
দষ্টার আগ্রহ, তদ্দপ সেই সব্বাস্ম।তেও স্ব জাগৎ প্রভৃতি তিন প্রকার অবস্থার 
আগ্রহ অবগত হহবে। চেতনারূপাভিমত দেহের কোথাও যেরূপ অঢেতনত্বঃ 

সেইপ্ধপ চিদূপের সব্বাঞ্তাসিদ্ধি সত্ত্রে কখন কখন কাঞপ্রস্তরাদিতে 

অচেঙনত্ব আগ্রহ । স্বপ্নসময়ে যেরূপ চিন্তসানিধ্য হইতে কাষ্ঠপাষাণাদিভাথ 

জন্মায়) তদপ সৃষ্টির প্রথম অবস্থায়ও (৯দাকাশের অবন্বাদিভ।থ ঘটিয়। 

থকে । আএও। মানাপবণ পুরুষের একই শরীর চেতনাচেতন উভয় ম্মকত্ 

হেড তাহার ভিন্ন পগ্মাব্ান্তভাবে উভব ব্যবহাঁরেই প্রবপ্তক হয় । অতএব তাহাতে 

যেমন কোনরূপ বিরোধ নাই, উং| যেব্ূপ একই পদার্থ, সেহরূপ সেই সব্বাস্মার 

একই শরার চেতন ও অচেতন উভদ্াস্মকরূপে স্তাবরজঙ্গমময় হইয়াছে । উঠ। 

সব্বদ| একহ ; সব্বলময়েই ত।হার মুন্তির অভাব ।১-১১। সম্যক জ্ঞানবান্ ব্যক্তির 

নিকট এই ষখাবস্থিত জগৎ শান্ত ; বিরুদ্ধ ধন্মাক্রান্ত জগৎ ইহার নিকট থাকিতে 

পারে ন।। স্বপ্নদর্শনকারীর প্রাতঃকালে যে জ্ঞানের উদয় ২য়, ৩াহ! দ্বার। সে 

“নমন্তই মৌন চিগ্মাত্র আকাশ; ইহার ত্বত্ত দ্রষ্টী ব| দৃপ্ততা। পাই” এইবূপ নির্ণয় 

কারতে সমর্থ হয়। এইরূপে সহত্র সহ কোটি কোটি কল হ্ষ্টি-গমনাগমন 

করিতেছে । সমুদ্রবারি যেরূপ তরঙ্গাদি স্থ্টি করিয়! স্বীয় দেই বিবিধ বৈচিত্র্য- 
স্ত্তিমঞ করে, সেইরূপ চিদ্রপই নিগ্রমায়াশবল চেতনে এই স্মষ্্যাদি বিবিধ নাম 
নির্দেশ করেন । অঞ্জ ব্যক্তিগণের নিশ্চয় ব্যতীত তত্জ্ঞের গ্রতি এই ষথাবস্থিত 

্রপ্মা্ড সব্বনাই সেই অনামখ ব্রন্ম ৷ সলিল হইতে তরঙ্গ উখিত হয়) সেই তরঙ্গ যদি 

অনুভব করিতে পারে যে, আমি জলই--তরঙ্গ নহি, তবে তাহার আর তরঙগত্ব 
থাকিতে পারে কি ?1১২-১৭। যখন ব্রন্মেরই তরঙ্গত্বের হ্ঠায় ভাব তখন বুঝিতে 

হইবে, তরঙ্গত্বই হউক আএ অতরঙ্গত্বই হউক, উভয়ই ব্রাহ্গী শক্তি স্থিরতা লাভে 
অবস্থিত। হেরাম! স্বস্বরূপী চিদাকাশের অন্যান্ট ধশ্মবিনিময়ে চেতনাভাবের 

ব্যতিক্রম বশতঃ যে মনঃসমষ্টি উপহিতরূপে প্রকাশিত হয়ঃ তাহাই মনঃ) ব্রহ্মা 
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প্রভৃতি বিবিধ ন।মে নিদিষ্ট । এ সকল নাম ব্রঙ্গারই | “সই ষিনি প্রথম ব্রন্গা 

নিরবয়ব নিরাময় চিন্মাত্রস্বরূপ তাহাই সঙ্কল্পনগরের হ্যায় কারণ-বর্জদিত। যে 

হেমাঙগদ নিজ অঙগদত্বের অসন্তা বুঝিতে পারে? তাহার অঙ্গদত্ধ আবার কোথায় ? 

মাত্র স্বর্ণত্ই তাহার বিগ্মান । যে সঙ্কর্পমারাত্মক “অহং ভাব) জগৎ প্রতৃতি সেই 

চিন্মাত্র শুন্ঠ শরীরে বিদ্যমান, সেই ব্যষ্টি অস্মৎ প্রভৃতিও সমষ্টির চিন্মাররঙা হেতু 

চিন্নাব্রস্ববূপই ৷ ষে সমুদয় চিচ্চমতকুতি চিদ1কাশে প্রতিভাত হইয়া থাকে, 

তাহা শূন্ঠতামার্ই । সে সকণই ক্ষ্ি, স্থিও? সংখভি-ব্যাপারজ্ঞানমাত্র অবগত 

হইবে । চিন্মাব্রাকাণের স্বয়ং সুনিম্মল স্মরণ আপনা হইতেই স্বপ্রসদূশ এবং 

ইহাই চিত্ততামাত্র ; আরও, ইহাই হিরণাগর্ভ পিতামহ ।১৮-২৪ 

এই যে আছ্ন্তহীন স্থষ্ি, প্রলয়, বিভ্রম, ইহা তরঙ্গবৎ সর্বদ! তদ্দপেই শ্ফ্ুরিত 
হইতেছে । চিদাকাশের কম শ্কুরণই বিরাট নামে কথিত । সেই বিরাটের মন-স্বরূপ 

হিরণ্যগর্ভও যে ভুবনভূত গ্রামাদি প্রকাশ করিবেন, তাহাও স্বপ্নপুরীর স্টায় 
বুঝিবে ৷ সেই বিরাটই স্ষষ্টি এবং স্বপ্ন ; আর স্বপ্রই হইল জাগ্রদ্-ব্যাষ্টিসমষ্টি দেহ । 

প্রলধান্ধকারান্বরর আত্মাই সর্গ-সম্বেদন হইয়া থাকেন। অন্ঠবিধ প্রলয়রূপিণী 
চতুবদন। রাত্রিই প্রথম স্থষ্টিঃ সেই জন্য তাহা! বিরাটবেশী পরমাম্মার কেশকলাপ- 

রূপে সমুদিত। দিবা ও রাত্রি এবং কাল ও ক্রিয়! তাহার অঙ্গসন্ধি ; মুখ তাহার 

অগ্নি; মূর্দা তাহার স্বর্গ; নাভি তাহার আকাশ ; পাদদ্বয় তাহার পৃথিবী; 
নয়নদয় তাহার চন্য; এবং পুর্ব ও পশ্চিম এই উভয় দিক তাহার ছুই কর্ণ। 

এইরূপ নিয়মে মনঃকল্পনাই বিরাটরূপে বিজভ্তিত।১৫-২৯। এই ভাবে সেই 

বিশালমূর্তি বিরাট পুরুষ যখন সম্যক্-প্রকারে দৃষ্ট হইয্বা থাকেন, তখন তিনি 
আমাদিগের সঙ্ষন্প-গিরি-সদৃশ স্বপ্লাকারাবস্থিত আকাশাত্মাতেই পর্যবসিত হয়েন । 

চেতনাক্মক জীবভাবাপন্ন হইয়। চিদাকাশে যাহা আপনা হইতে প্রকাশিত) তাহাই 
এই জগৎ। সুতরাং আত্মাই অনুভূতিগম্য জানিবে। যিনি সেই বিশাল 
চিন্সয়াকাশ, তিনিই এইভাবে বিরাটস্বরূপে প্রতিভাসিত। এই যে সমুদ্র 
পর্বতা্দিপুণণ জগত দৃষ্ট হয়, ইহা! পর্ববতার্ণবাদিময়াত্মক স্বভাব স্বপ্রনগর ব্যতীত 

অন্য কিছুই নহে। স্বপ্রকালে নট যেরূপ আপনাকেই নিজাতিরিক্ত নাট্যদর্শায 

সমাজে সংপুর্ণ স্বপ্রদেশ-কল্পন। পূর্বক তাহাতে নিজ নাট্য স্ববংই উপন্ন্ধি করে, 
তদ্রুপ অনুভবকারী চিদাআ্মাই নিজন্বরূপকে অনভবৈকরম সত্যাত্মাকে মায়। 
বরণে আস্তত্বশূন্য সত্যের স্টায করিয়া শইয়। “সই স্বীয় আত্মাকেই ইয়ভ্তাপরিচ্ছির 
প্রপঞ্চরূপে অনুভব করিয়া থাকেন . বেদব্যাস, অন্ত, কপিলঃ পতঞ্জলিঃ বুদ্ধ, 

পশুপতি, আগমশান্্-কর্তা ভৈরব এবং আরও অন্যান্ঠ আগমশাস্ত্রোপদেষ্টু গণ নিজ 
নিজ শাস্ত্রে যে সকল দৃক্ প্রতিপাদিত করিয়া গিয়াছেনঃ সেই সমুদয়রূপে আমার 
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অভিমত ব্রদ্মই আম্মকলায় সেই সেই বাসনারূপলক্ষণ শুদাম্রকরূপে চিরকাল 
পরিস্ফুরিত হইতেছেন। এ সকল মতবার্দিগণের স্ব স্ব সিদ্ধান্তান্ুসারে স্বর্গ, 
পারলৌকিক হ্থখ এবং নিখিল ্রহিক সুখরূপ যে সমুদয় ফল নির্দি্উট আছে, 
সেই সকপ ফলই তত্বজ্ঞগণের মতে ব্রন্মই । কারণ, এ বাদিসমূহের অভিমত এই 
যে, তাদাস্ম্যবূপেই সেই সকল ফল দুষ্ট হয় । বর্গের এইপ্রকারই মহিম। প্রসিদ্ধ । 
কেন না, ব্রঙ্গ মায়াশবপন্বরূপ সব্বাম্ুক ।৩০-৩৪ 

্রিলপ্তত্যধিক-শততম-নর্গ সমাপ্ত 

চতুঃসগুত্যধিক-শততম সর্গ 
বশিষ্ঠ বলিলেন,__হে র।ম ! স্থষ্টির প্রথমাবস্থায় চিংই কেবল স্বগ্নুবিৎ সম্িত্তিতে 

জগত এই অবভাম হইতেছে । তাৎপর্য এই ষে, মিথ্যাজ্ঞানই সত্যের শ্ঠায় ভান 

প্রাপ্ত হইতেছে । অতএব এই ত্রিজগত ব্রঙ্গই; এইপ্রকার জ্ঞানোদয় দ্বারা 

কৈবল্যসিদ্ধি সাধিত হইলে স্থষ্টি ব্রহ্মসমুদ্রের তরঙ্গ, আর তাহাতে সংবিত্তি দ্রব 

হইয়1 ষাব । তবে তাহার পরেও যে জীবন্দুক্তগণের ব্যবহারের জন্য জগৎ প্রসিদ্ধ। 

তাহা মাত্র আনদ্দসচ্চিদৈকরস অন্ত স্থষ্টি । উহ সুখ প্রভাতিতে পুর্ণ ; উহ্বাতে দ্বৈত 
অথবা এঁক্যাদি অন্যবিধ অস্থখরূপ কারণ কি হইতে পারে? ন্বগ্রসময়ে যেরূপ 
সুধুপ্তি, স্বপ্ন প্রভৃতি ভেদাভান থাকিলেও তাহাতে নিট্রৈকরসতা'র কিছুমাত্র 
নাই, তদ্রপ এ বিদেহমুক্তি__জীবন্ুক্তি ভেদপ্রতিভান হইলেও তাহাতে 

স্থাখেকরসতার কিছুমাত্র হানি হয় নাই। যাহা কিছু দৃশ্ত এবং অদৃষ্ঠাংশঃ সে 

সমুদায়ই সেই চিদাকাশের একাত্মরূপ | জাগ্রৎসময়ে স্বপ্ন-দৃষ্ট নগরাদির যেরূপ 
বাধ ঘটিয়! থাকেঃ তদ্রপ এই জগৎ বিবেকী ব্যক্তির কর্তৃত্ব পরিজ্ঞাত ও 

বাধিত হওয়ায় বিবেকীর কি তখন ইহাতে আস্থা হইতে পারে ? স্তরাং বিদ্বান্ 

কতৃক যাহ! বাধিত» সে বিষয়ে আস্থাহীনতাই ছুঃখাভাবের কারণ। জাগ্রদ্দশায় 

যেরূপ বিবিধ স্বগ্রনগরবামন1 সত্যরূপে জাগ্রৎ থাকিলেও তাহা অনত্য হয়, 

তদ্ধপ জাগ্রদ্দশায় ভোগাভোগের নিমিত্ত গ্রকটিত বাসনাও সত্য হইয়াও 
অধতা। ফলতঃ দগ্ধবন্ত্রের ্তায় বাসনামাত্রে অবস্থিত ভোগ প্রভৃতি কখনই 

দুঃখের হেতু হইতে পারে না1১-৬ 
যদি জগতের স্বরূপ ভ্রান্তিমাত্রই হয়ঃ তাহা হইলে তত্বজ্ঞানের উদযে 

সেই ভ্রান্তির মুল অজ্ঞানের উচ্ছেদ হইলে তাহা বাধিত হইতে পারে। 

পরস্ত প্রকৃতি পরমাণু প্রভৃতি ম্বীকার দ্বারা যদি অগ্তবিধ উপপত্তি কর! 
৭৫ 
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যায়ঃ তথাপি ত্রাস্তিময়তার কল্পনা ব্যতীত তত্জ্ঞানে জগদ্বাধা হওয়া সম্ভব 

নহে। আর সেরূপ কল্পনায় ছুংখনিবৃত্তি হইবে না । তোমার বক্তব্য এইপ্রকাঁর 
হইলেও আমি কিন্ত তাহ। বণিতে পারি ন|; কারণ, তোমার প্র প্রকার অন্যথা 

উপপত্তিযোগে কারণ কল্পন। করিলে, ষাহ। স্বপ্ন-জগতৎ বলিয। প্রসিদ্ধ, যাহা লাঘব 

এবং যাহা “বাচারস্ভণ” প্রভৃতি শ্রুতিসিদ্ধ তাহ সত্বরই উপস্থিত হইয়া থাকে, 

এই জ্ন্ঠ একা্ড নিকটতর জগতের ভ্রমমাত্রতাই কল্পনা করিতেছ না কি 
জন্য ? এ আিপ্রদণিত শ্তাধ়ের আলোচন1 করিণে মৃতুরা'দি বাতীতও ঘটপটাদি 

দেখা যায় না। এই নিমিত স্বপ্লজগত্ সন্ধে ইং। "্পঞ্থই অনুভুত হম 
যেঃহইহা নিজ ভরম।” পরন্ত কারণ অনুমান করিয়ী লইতে হয়; ষেপুপ অন্থমান 

দ্বার] প্রকৃতি পরমাণু ইঙাদি সিদা ইইমু। থাকে; প্রত্যক্ষ অন্ভব অপেন্গণ সেরূপ 

বলবত্তর অন্ুমন কোথায় দেখ। যায়? আরও» এই যে জগত দুষ্ট হইতেছ, ইহ 
খবপ্ন-পব্বতের গ্তার অন্তভ্রাস্তিপূ্ণ |৭-৯ 

এ সম্বন্ধে প্রতার্মীকত কারণীভূত ণক্ষণেরও অভাব নাই। যেহেও, দ্রষট 
পুরুষ আত্মাধ ইঞ্ট-বস্তর ষ্টি বা অনিষ্ট-বস্তর বাধ এই ছুই বাপারে 

প্রভুত্বপ্রদর্শনে অসমর্থ । এ পুরুষ এ প্রকারও অনুভব করিয়। থাকেন “ষ, 

আমি অসমর্থ। আবার তিনি পূর্বে যাহা নিরূপণ করেন, তাহাও যে তিমি 
নিশ্চয়ই দেখেন, তাহাও নহে। কারণ, অকন্মাৎৎ যৎকিঞ্চিং আবিভূতি 
ইইতে দেখা যায়। স্ষ্টি যদি কারণান্তরের অধীন হয়, তাহা হইলে সেরূপ কারণ- 

সম্পত্তিতে সকলেই নিজ নিজ অভীষ্ট কৃষ্টি করিতে পারিত, এবং তাহাদিগের 
দ্বারা অনিষ্ট-স্থটিও নিবারিত হইত ; আরও, আকম্মিক দৃশ্তও তাহার! দেখিত না। 
অতএব এ লক্ষণত্রয়ের অন্থোপপত্তি যখন নাই»তখন স্বপ্নদৃষ্ট পর্বতের ্যায় উহার 

অন্তজ্রমাত্মকত্বই প্রতিপাদিত হইল। কাজেই জগৎ অবাঁধিত করিয় নির্বিকলপ 
সমাধি পর্যন্ত ধ্যানমাত্রেই যাহার। নিষ্কৃতি পাইবেন বলিয়া! মনে করিয়া থাকেন, 
দেরূপ যোগিগণের নিরাস হইল । কারণ, যোগী ব্যক্তির আত্মা আনন্দ চিৎম্বরূপ 
শূন্ঠাবস্থায় বিছ্বমান। উহা প্রত্যক্ষ অনুভবেও পুরুষার্থবর্জিত বলিয়া তৎসাক্ষাৎ 
কল্পনায় প্রয়োজনের অভাব বশতঃ নিত্যান্থমেয় সেই নিত্য পরোক্ষ ভ্রমজ্ঞান- 
কল্পে জড়তাই অবশিষ্ট থাকে । সেই অদবস্থাক়্ চিত্ত নির্ষিকল্প-সমাধিমগ্ন 
হইলেও তাহা একেবারে জড়তামাত্রেই পর্যবসিত, আর যদি সবিকল্প সমাধিনিষ্ঠ 
হয়ঃ তবে তাহা সংসারই ; সুতরাং উক্ত ধ্যান ও ধ্যাননিষ্পন্ন সমাধিকে কোনরূপ 
পুরুবার্থন্বরূপই বল! চলে না। ৭-১০ | যাহা চেত্যযুক্ত ব। সাবয়ব ধ্যানঃ তাহার 

মাম সংদার১ আর যাহা চেত্যবর্জিত ব| নিরবয়ব ধ্যান আর বৈশেষিকগণের 

অভিমত মোক্ষপর্য/বলাযধী জ্ঞান, তাহা যোক্ষ নামেই প্রথ্যাত। যাহা 
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ৰিকল্পাত্মবক চেত্যমুক্ত জ্ঞান; তাহ! তদপেক্ষা মোক্ষেতর ; ইহা এবং বন্ধান 

এতদ্বুয়ে কিছুমার ভেদ নাই। জড়শিল-সদৃশ নির্কিকল্প মমাধিবশে 
সাংখ্যাভিমত ব্যতীত অন্ত কিছুই আমাদিগের অভিমত-লভ্য হয় না । এখন 
বক্তব্য এই যে, তাহ দ্বার। যাহা পাওয়। যায় তাহা নিদ্রাকালেও লব্ধ হয়। 

কারণ, উক্ত ছুই অবস্থাতেই চিত্তচাঞ্চলোর নিরাস এবং অজ্ঞানাবরণের নিবৃ্তি 

ঘটে। তাই বলি, সম্যক্ পরিজ্ঞাত সর্বস্থষ্টি প্রত্ৃতিই ভ্রান্তিমাত্র ; যেহেতু তত্তজ্ঞ 
বিবেকী ব্যক্তির নিকট স্ষ্টিবিস্তার একেবারেই অসম্ভব | সেইপ্রকার জ্ঞান দ্বারা 
ভ্রমরূপ অজ্ঞান ধবংস করিয়। সেই বিবেকী ব্যক্তির যে জীবনুক্তভাবের উদয় হয়) 
তাহাই নির্ববিকল্প সমাধি নামে কথিত হয় । তাহাই অনন্ত নির্ববাণ, থাবস্থ অবিক্ষব্ধ 

সর্বভাসন আসন, অনন্ত স্বযুপ্ত তৃরীয় নির্বাণ এবং মোক্ষ নামে অভিহিত ।১১-১৫। 

এ ষে সমীচীন বোধৈকঘনতা, উহ্াই ধ্যান নামে প্রসিদ্ধ। আর 

এ ষে বোধঃ উহাই ক্রতিপিদ্ধ দৃশ্তহীন পরমপদ। গৌতম, কণাদ 
প্রভৃতি খধিগণ ষে মুক্তি স্বীকার করিঘাছেন,) সেইরূপ ত্র পরমপদ 

শিলার হায় জড়ন্বসম্পন্ন নহেঃ কিংবা! হিরণ্যগভীদির অভিমত প্রারুত গ্রলয়ের 

সুযুপ্তিপ্রায়ও নহে । উহা! যে পাতঞ্জলাদি-কথিত মাত্র নির্কিকল্প, তাহাও 

বল। যায় না; কিম্বা পঞ্চরাত্র এবং পাশুপতার্দির অভিমত মুক্তির ন্যায় 
উহা! সবিকল্পও নহে, অথব। বৌদ্বসম্প্রদায়ের অভিমত যে অসৎ ব। শুন্যবৎও 

উহা! নহে। তবেযদি বললঃ এ পদকি? তাহার উত্তর এই, ষাহাতে দৃষ্ঠের 
অসচ্াব, উহ! তদাত্মক প্রথমবেদনরূপে পরিচিত এবং শ্রতিসিদ্ধ সর্বময় । 

“নান্ৎ পণ্ঠতি” ইত্যাদি যে শুতিবাক) দ্বার অকিঞ্চিৎ কথিত হইয়াছে উহু? 
তাহাই । হে রাম! এ পদই সম্যক প্রবোধাবিভণবে নির্বাণ; আবার 

উভাতেই যথাবস্থ বিশ্ব মিশিয়। ষাম। সুতর|ং উহ্ভাই সর্ব, উহ্হাই অকিঞ্চিৎ, 

উহাতে এই বভবিধ বৈচির। বিছমান অথচ প্রকৃতপক্ষে কিছুই নাই । উহা 
কিছুই নহে অথচ উহাই কিঞ%ি২ং। উহ] কিঞিৎ বণিয। জগৎও কিঞ্চিতরূপে 

গ্রতীত হদ্ধ। এ সংপদার্থ-সমুদর সদসদ্ভাবের শেধসীমায় পর্যবসিত 

একখানি বন্ত্রই এ সঙ্গর্ধে দৃষ্টান্তরূপে কখিত হইতে পারে। বস্ত্র সৎ অথব। 
অসৎ) এইরূপ সিদ্ধান্তকস্থলে স্ত্রই তাহার শেষ সীম। হইয়া পড়ে। আধার 
যদি সুত্রের সৎ ব। অসপ্াব নির্ণঘ্র করিতে হয়, তবে কার্পাস আসিয়। উপস্থিত হয়। 

এইপ্রকারে ক্রমে ক্রমে বীজ, জল, তেজ, আকাশ গ্রভৃতিকে নিরস্ত করিতে 

করিতে অবশেষে সেই চিদ্াত্মমাত্রেই চরম পর্যবসিত হয়। যাহাতে নিখিল 
ৃহ্টসমুছের নিতান্তই অসম্ভব, এবং নিখিল বিক্ষেপ হইতে যাহা পরিত্যক্ত, 

সেইরূপ শুদ্ধবোধোদয়ময় শান্ত নিরতিশয় আননস্বরূপে অবস্থিতিই পরম পদরূপে 
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কথিত। হে তত্বজ্ঞ। এই শাঙ্ধ্ের সহায়তায় যাহার জ্ঞানোদয় হইয়াছে, 

সেইরূপ .জ্ঞানী ব্যক্তিই দর্ধশ্রেষ্ঠ জ্ঞানত্বরূপ শুদ্ধবোধ লাভ করেন । যদি সর্বদ! 

এই মোক্ষাপায়-মূলক শান্ধ কীর্তিত ব1 শ্রুত হয, তাহা হইলে অধ্যাত্বশাস্ত্জ্ঞানরূপ 

উপার লাভ করিতে সমর্থ হয। এ উপায় দ্বারাই সর্দশ্রেষ্ঠ ধ্যানরূপ শুদ্ধবো 

লাভ জন্মায় ।১৬-২৩। তীর্পভ্রমণই কর, কিংব। দান, স্নান ব। ব্রক্গবিগ্ভাতিরিক্ত 

বি্ভালাভই কর, অথব। ধ্যান, যোগ» তগপশ্ত। বা ষজ্ঞষজন যাহাই কর না| কেনঃ 

কোন কিছুতেই উহা লাভ করিতে পারিবে না| কারণ। এই সকলকে সৎ 

বলিয়! নিশ্চয় করা৷ ভ্রান্তিমাত্র 3 ভ্রান্তি জন্যই অনৎও সতরূপে বোধ হয় । নিদ্রাহীন 

চিদাকাণ, উহাতে শুন্তই জগদাকারম্বরূপ ; স্থৃতরাং এ সকল স্বপ্রসদৃশ তপস্থা। 

ও তীর্থ প্রভৃতির অনুষ্ঠান দ্বারা কখনই ভ্রান্তি দূর হয় না। তগস্ত। 
এবং তীর্থ প্রভৃতি দ্বার! স্বর্গাদিগ্রাপ্তি ঘটিতে পারে বটে, কিন্তু মুক্তিলাভ হওয়। 

সম্ভব নয়। যদি এই সংসারে সম্যক বুদ্ধি দ্বারা মোক্ষের কারণস্বরূপ 

আখ্মজ্ঞানময শাল্ার্থ অধিগময হয় তবেই ভ্রান্তি বিদুরিত হয়; অন্য কোন 
কিছু দ্বারাই উহা হইতে পারে না। আলোকপ্রদর্শনকারী নির্দল শাস্্ার্থজ্ঞান 

দ্বারা সকল ত্রান্তিই পূর্ণরূপে উপশ্ান্ত হয়। সৃর্ষে্োদয় হইলেই অন্ধকারময়ী 
রজনীর অবসান ঘটে। যেরূপ জলের দ্রবত্ব, বায়ুর স্পন্দনঃ তদ্রপ চিদম্বরেই 

স্ষ্টি স্থিতি ও সংহারের প্রতিভাস প্রতিভাসিত। বটবীন্জ প্রভৃতি পদার্থমধ্যে 

বটবৃক্ষাকৃতি ধৃতিচমতকৃতি যেরূপ বর্তমান এবং বায়ুর অন্তরালে যেরূপ স্পন্দন- 

চমতকৃতি বিদ্যমান, সেইরূপ মায়াশবল চিদ্গগনের মধ্যে এই ষথাস্থিত জগতের 

্ষ্ট-স্থিতিও অনন্যরূপে বিরাজমান । আরও, এ চিদাকাশের অভ্যন্তরেই ইহার 

লয়প্রাপ্তি অবস্তাই ঘটিয় থাকে । ২৪-৩০ 

চতুঃসপ্তত্যধিক-শততম সর্গ 

পঞ্চনগ্ুত্যধিক-শততম নর্গ 

বশিষ্ঠ বলিলেন হে রাম! চিদন্ধরে স্থষ্টি ও স্থিতির অনন্যরূপে অব- 

স্বিতির কথ! বলিয়াছি; ইহার দ্বার উহাকে চিতের অবয়ব বলিয়া তোমার 

আশন্ক। হওয়! উচিত নহে; কারণ, আছ্য চিপাকাশ নিজ অবিগ্যার গ্রাভাবে 

স্বপ্নকল্পরূপে জীবভাবে সংসরণ করত কাল? কর্দ এবং বাসন। দ্বারা 'আমি 

সুরঃ «আমি নর+ এইপ্রকার দেহতাদাত্মাধ্যাসের কারণরূপে কথিত হন। 
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পূর্ব পূর্ব্ব মহীপ্রল়কালে সেই জীবোপাধিসিদ্ধির স্বপ্রাভত্বপ্রাপ্তি সম্বন্ধে অন্য 
দৃণ্তের সম্ভাবনা নাই'বলিয়। নিমিভ্তসিদ্ধি নাই; সুতরাং কি নিমি্ত সেই 
কষ্টিরপ দৃশ্তঠ সেই চিদ্গগনের অবয়ব হইতে পারে? হে নিষ্পাপ! 
স্বগুসম্বিতিরূপেই জীবভাব-সমসময়ে স্ষষ্টটাদির সিদ্ধি; অন্য কারণে নছে। 
প্রকৃতপক্ষে চিদাকাশের জীব-জগদ্ছাব বিদ্ধমান নাই। এইরূপ অসৎ জগৎ- 
রূপে সেই অন্থভবৈকরস চিদাত্ম। নিজ অবিগ্ভায় ভাসমান হন। উহা স্বগ্ররমণী- 
সঙ্গমের ন্যায় অলীক ; উহ! শান্তত্বরূপ-চিদাকাশমীত্র ১-৩। জগদাকা'র শৃল্টাত্মাই 
জগন্রপে প্রতিভাসিত। যাহ! আদ্ন্তহীন নির্দল চিদ্ধাতু, তিনিই এইবূপে 

বিরাজমান। সেই পরষাত্ম! ষত দিন অপরিজ্ঞাত থাকেন, তত দিন অবিদ্যাই 
তাহার মলস্বরূপ হয়। সেই অবস্থায় তিনি সংসরণ করিয়। জীবের ন্যায় পৃথগ- 
বয়ব হুয়া থাকেন। আর যখন তিনি পরিজ্ঞাত হন, তথন স্থুনির্শল ব্রদ্মেই 
পর্য্যবসিত হইয়। থাকেন ; কারণ, জন্মমৃত্যুহীন পরমান্বরে কোথায় কি প্রকারে 

আর মলের সম্ভব হইতে পারে? যাহা পরিশুদ্ধ বেদন) তাহাই স্বপ্ননগর 
এবং তাহাই সর্গাদিতে জগৎ হয়। কারণ, ক্ষিত্যাদির উৎপত্তিসন্তাবন। সৃষ্টির 
প্রথমে আর কোথায় কি প্রকারে হওর! সম্ভব? কারণ নাই বলিষ। স্বপ্নের 

সহিত জগতের সমতা । ধিনি আকাশস্বরূপ চিদ্ব্যোমাত্ম।ঃ তাহার অবভাসেই 

এই কৃষ্টিরূপিণী ক্ষিত্যাদি কল্পনা ও মনোবুদ্ধি প্রভৃতি ভাব বিহিত। জল- 
তরঙ্গ এবং পবনের স্পন্দবৎ চিদীকাশে অবুদ্ধিবশে যাহা প্রতিভাসিত হইতেছে, 

তাহারই নাম জগছ্ভান। এই জগছ্ানের অন্য ভিত্তি নাই। এ জগগ্ভানের 
পর জীবভাবে তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া “আমি জগৎতরষ্টা হিরণ্যগর্ভ' 

এইরূপ শশ্বর্যযাখ্যারী হইয়। বুদ্ধাদি ও ক্গিত্যাদি নামরূপ বিভাগ মূর্তামুর্ত বহুল 
সত্য মিথ্যারূপ হয় | ৪-৯ 

যাহা হইতে আর স্বচ্ছ নাই, যিনি স্বস্ছ হইতেও শ্বচ্ছতরঃ সেই মহাচিৎ 

স্বরংই জগদ্রূপে আভাসমান হন । ইহাঁরই নাম সৃষ্টি; সুতরাং জগৎ যে চিদ্বাকাশ 

ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে, ইহাই স্থিরসিদ্ধান্ত। হে রাম! এই সকল 
আলোচনার দ্বার] স্পষ্টই বোধ হয় যেঃ সেই মহাঁচিৎ সর্বদাই অমলিন|? তদ্ব্যতীত 
অন্ত কিছুই পরিস্ফুরিত হয় না । এক চিন্সাত্ররূপ বস্তরই কলন স্বাস্মায় আপনিই 
স্ববিস্তৃত। সেই চিদাকাশে চিদাকাশই বিদ্যমান । তবে যে উহ! এইরূপ 
দৃস্টের স্ায় ও চিতপ্রাষ় পরিশ্দুরিত হয়, তাহা উহার পূর্ণস্বরূপই ; মাত্র স্বপ্ুবৎ 
চিত্তদৃণ্তাদির শ্টায় অবস্থিত কোন বাদীই যখন অন্প্রকারে স্থষ্টির উৎপাদন 
করিতে পারে না, তখন ইহাই শেষ সিদ্ধান্ত । অপিচ, যখন সত্য বস্ত কিংবা অন্য 

কারণের অভাবঃ তখন নিজ আতম্মাই সর্াদিতে স্বীয় আত্মাকেই দেখিয়া থাকেন ' 
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ইহা চিতস্বরূপ হইতে কোন অংশেই স্বতন্্ নহে। সুতরাং ইহা নিশ্চয়ই 
চিদাকাশের ন্যায় শূন্ততামাত্র ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। যাহ! এই প্রকার 
সর্বরূপ-বজ্জিত, তাহাই পরব্রঙ্গ ; এ পরব্রহ্মই এক এবং এই দৃশ্টরূপ ; সুতরাং 
উহী। সর্বভাবেই বিদ্কমান এবং উহ্বার রূপ এক হইলেও উহ। সর্বন্বরূপে 

বিরাজিত। এই যে স্বপ্নান্ুভবগম্য বিষয়) ইহাতে আত্মাই স্বগ্ন্বরূপে বিমান । 

যাহ! নান জ্ঞানময় বলিয়া অনুভূত হয়ঃ ইহা! অনান। এবং নির্ধল ব্রহ্মমাত্র- 
রূপই। নিঞ্জ চিচ্ছাৰ চৈতন্য নিবন্ধন ব্রন্মই আত্মায় জীবভাবের ন্যায় কল্পিত হন 
এবং স্বীয় নিশ্বলিরূপ পরিত্যাগ ন। করিয়াই মনস্ত্বকে যেন প্রাপ্ত হন। তিনিই 
মনঃসমষ্টিরূপে এই সমুদায় প্রপঞ্চ বিস্তার করিয়৷ থাকেন। তিনি শৃল্তাত্মক 
বলিয়। শন্তই বিস্তার করেন। তিনি স্বয়ং বিকরহীন হইয়াও বিকারি- 

জগদাকারবৎ হইয়া থাকেন । ১০-১৮। সেই যে মনঃসমষ্টি, তাহাই স্বয়ং 

হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্ম/(। তিনিই সর্গদয়ে অবস্থান করিয়া নিরন্তর স্থ্টিও সংহার 

করেন । ক্ষিত্যাদি-বঞজ্জিত মনোরপ ত্রঙ্গ। নিজাঙ্গ-রিরহিত জদয়েই অবস্থান 

করেন, স্বপ্নে নিজ আত্মায় অন্ত ভাঁবগ্রহণের স্যা তিনিও সেই হ্বদয়স্থিত জগৎ 

হইতে অন্য ত্রিজ্গদ্ভাব গ্রহণ করিয়া স্ঘ্ংই প্রতিভাত হন। বাস্তবিক তিনি 
নিরাকারই। সেই একই নিরবয়ব মন, নিজ অবিদ্ভার পরাভূত হইয়া 
“অং রূপে দেহ-জগদাকারে অনস্তভাবে বোধাবোধরূপে অবস্থান করেন এবং 

স্বয়ংই নিজ্জাবস্থান অনুতব করিয়া থাকেন। এ সংসারে ক্ষিত্যাদিঃ দেহাদিঃ 

দৃশ্যভাব প্রভৃতি কিছুই নাই, আছে মাত্র সেই একই শুন্তস্বরূপ মন এবং সেই 
মনই জগৎম্বরূপে প্রকাশমান । বিচার করিয়া দেখিলে দেখ। যাইবে, এ অমুদয় 
কিছুই নাই। একমাত্র অতিঘন চিন্মাত্রই বি্কমান আছেন। তিনি শ্বযং 
আত্মায় আপন। হইতেই প্রতিভান প্রাপ্ত হইয়। অবস্থিত রহিমাছেন। যদি 

অবাউমনসগোচর আনন্দ লাভ করিতে পার। যাধঃ তাহ| হইলে একমাত্র 

নিশ্চলতাই প্রতিষ্ঠিত থাকে । যখন ব্যবহারকাল উপস্থিত হয়, তখন ও 
নিশ্চলতা তাবৎ শুন্যরূপে মুকের স্টান বিছ্ধমান থাকে । যাঁহা অসীম অপার 

চিন্মাব্রব্প পরম প্রেমাম্পদ, সেই নিরতিশয় আনন্দঘনত। স্বংই উদ্ভূত হয়। 
অপিচ, সেই প্রবুদ্ধ পুরুষশ্রেষ্ঠই অকারণে নিভৃতে নীরবে আবিভূ্তি হন। 
ত্রঙ্মচৈতন্ঠ অবিষ্যাবৃত হইয়া! অজ্ঞানের বশে যেরূপ দ্রবজলাদিভাব প্রাপ্ত হইয়র 

,আবর্তাদি বিকল্প করেন, তব্রপ সেই ব্রদ্ম চৈতগ্যই অজ্ঞানবশে জড়চিত্ত বুদ্ধ্যাদি 

উদ্ভাবিত করিয়া থাকেন । ১৯-২৬ 
স্পন্দন যেমন বায়ুরূপী আত্মা হইতে পুথক্ নহেঃ সেইরূপ চিদাভাস- 

রূপ জীবসমূহও গ্রত্যক্রূপী পরমাত্মা হইতে অপুথক। হে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ! 
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জানিবে- চিদ্ব্যোম। তরঙ্গ চিন্সাত্র, আত্মা, চিতি, মহান্ ও পরমাত্মাঃ 
এই যে ত্রহ্মপর্যযায় এ সমুদয়ও জীবপর্য্যায়। অবিগ্যাচ্ছ্ব্রন্ম চশ্ষুর স্তায় 
উন্মেষনিমেযাত্মক অথবা বায়ুর ্ঠায় স্পন্দাম্পন্দন্বরূপ। প্রদ্মের যেরূপ 

প্রলয়াত্মক নিমেষ তদ্রপ তাহার স্ষ্ট্যাক্ক উন্মেষ । এই উন্সেষই জগৎ- 
রূপে কথিত। শ্ৃতরাং দুশ্যই তাহার উন্মেষ এবং দৃশ্তের অভাবই নিমেষ। 
যেরূপ নিমেষেও যে চক্ষুর্গোলক এবং উন্মেষেও সেই চক্ষুর্মোণক থাকে, তন্দ্রপ 
যখনই উন্মেষ-নিমেষেপ গণ হয়। তখন একমাত্র সেই নিরবরব ব্রহ্ামান্রই 
অধশিষ্ট থাকেন। অতএব নিমেষ এবং উন্মেষের একইমান্র পরম রূপ । 
চিতি হইতেই দৃত্তে্ন অস্তিৎথনাস্তিত্ প্[রিত হয়; সেই জন্য এই দৃশ্ত সদসদাত্মক | 
কিছ্ যাহা [চতি, তাহ। সব্বমমঞ়েই একরূপে অবস্থিত । ২৭-৩২। নিষেধ এবং 

উন্মেষরূপ স্থগ্রিদেহাত্মক বর্ম হইতে অপুথক আর সেই শ্রঙ্গাত্মক বণিয়া নিমেষ 

উন্মেষ হইতে অশ্বতপ্ব ; উন্মেবও নিমেষ হইতে পৃথক নহে । তাই বলি, এই যে 

যথাস্থিত জগৎ? ইহা সম্পুণ শান্তরূপই । ইহার জন্ম জব্| কিছুই নাই। ইহা 

আকাখবৎ সৌম্য এবং ইহা নিমেযোন্মেষ সামান্ত প্রতিভামমান একরস। 

যেরূপ স্বশ্বরূপাধ্যন্ত নীলরূপে প্রতিভাদিত হয়ঃ তদ্রুপ আকাশাকৃতি চিংও 

অচিদাস্মকের হ্টায় দেদীপ্যমান হন। সেই যে চিৎ) তাহাই এই জগৎ নামে 

প্রথিত। সুতরাং এই জগৎ মেই চিৎস্বরূপেরই অবয়ব । উহার ধ্বংস ব। 

উদ্চুব কিছুই নাই ; অথবা এই দৃশ্ঠান্থভবও নাই। সেই একমা চিতই 
অন্তরে স্বয়ংই চমত্কৃত হইতেছেন। কৃর্যযাকিরণের উষ্ণতা যেরূপ কুর্যয হইতে 

পৃথক্ বলিয়া মনে হয়ঃ সেইরূপ এই দৃশ্যাত্বক মহাচিৎ্বরূপ মণির দীপ্তি 
ইহার স্বীয় আকারমণি হইতে পৃথক্ ন। হইলেও পৃথকরূপে অন্তুভূত হয় । ৩৩-৩৭ 

যাহা স্ুঘুণ্তি, তাহাই স্বপ্নের স্তায় প্রভাসিত। এইপ্রকারে যিনি ব্রহ্ম, তিনিই 
ষ্টির স্ায় প্রতিভাত হন, সকলই সেই এক শান্তন্বরূপ ; স্ইে একই পদার্থ 

নানাবৎ শ্ফুরিত রহিয়াছেন। সংই হউক আর অসৎংই হউক, যাহাই যখন 
চিত-প্রকাশ্য হয়, তাহাই তখন চিদাভাস অনুভব করে। জগজ্জড়তার অন্যথা 

উপ্পত্তি দ্বারা তদনুগুণ প্রকৃতি পরমাণু প্রভৃতি ষদি কল্পন। কর] যায়; তাহা 

হইলে স্বপ্র-সংভাত প্রপঞ্চ প্রকৃতি পরমাণু প্রভৃতি দ্বারা সম্পন্ন হওয়৷ সম্ভব 

হয় না। এই নিমিত্ত জগপ্তাব ব্যতীত অন্তপ্রকারে আত্মার কিছুতেই উপপত্তি 
অসম্ভব । প্রমাতীত পরস্বরূপ হইতেই এই ব্রহ্মাণ্ড যখন ভিন্নন্নূপে প্রকাশিত 

হইতেছে, তখন ইহা প্রমাতীতই এবং ইহ। তখন কখনই প্রকাশিত নহে 
ষে রসে যাহার চিত্ত পূর্ণ থাকে, তাহার সেই পদ্দার্থ সেই ভারই উপগত হয়। 
একমাত্র ব্রহ্মরসে রসিক চিত্ত সর্বপ্রকারেই ব্রহ্মভাব লাভ করে । ৩৮-৪৪ | 
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লোকে ষে জন্ত তদ্গতচিত্ত ও তদ্গতপ্রাণ হয়ঃ তাহাকেই সেই পদার্থ 

বলিয়া! জ্ঞান করে এবং তাহীকেই স্থিররূপে অবগত হয় ! যে মনে ব্রন্গিকরসতা 
উদ্ভত হইতে পারে, সেই মন মুহ্র্তমধ্যে সেই বর্গ হইয়া উঠে। কারণ, 
যাহার চিত্ত যেরূপ রসের রসিক হয়, তাহার চিত্ত সেই বস্তকেই সৎ বলিয়। 

বিবেচনা করে। হ্িরনিশ্চয় দ্বারা যাহার চিত্ত যে পদার্থে উপনীত ও বিশ্রান্তি 

লাভ করিয়াছে, তাহার সেই পদার্থ ই পরমার্থ নং হইয়। যায়। এই জগ্ঠ 

ব্রহ্মজ্ঞ নাস্তিক ব্যর্তি স্বীয় সিদ্ধান্তের অতিরিক্ত যে যজ্ঞ-দ1নাদি কার্যয/করিয়। 

থাকে; তাহা মাত্র লোকরক্ষার্থ ব্যবহার-নিব্বাহের জন্তই যেন অনিচ্ছাবশে জোর 

করিযাই করে । এই মদ্বধিত উপায় দ্বারা জগৎকে ষদি সম্যকৃর্ূপে দেখ! যায়ঃ 
তাহা হইলে আর এ জগতের দ্বিত্ব একত্ব কল্পনা কিছুই থাকে না। অদৃশ্য)মৃত্ত 
অমুর্তঃ সং) অসৎ যাহাদিগের এইপ্রকার জ্ঞানঃ তাহাদের কর্তা, ভোক্তা! 

জীব এ জগতে কোথাও কেহ নাই । অথচ নাই, ইহাও ঠিক বলা যায় না; কারণ) 
কর্ত। ভোক্তা যাহাই বল, দে সমুদয়ই তো সেই ব্রহ্মা! ৪৫-৪৭. ও 
যেসেই আগ্ন্তহীন ব্রঙ্গ? তিনিই তো! নিজাত্মায় এইপ্রকার জগৎ্পর্যযায় 

গ্রহণ করিয়া! বিগ্যমান । ষেরূপ অজ্ঞ পথিকের ঘোর স্ন্েহবিষষে পথিমধ্যে 

স্থাণুর অবস্থান হয়, সেইরূপ সেই এক ঘন শান্ত ব্রঙ্গই এ স্থাণুর ন্যায় আত্মায় 
বিরাজমান | যাহ। বুদ্ধিসমষ্টি হিরণ্যগর্ভাদি জগৎ তাহাই নিরঞ্রন ব্রহ্ম । 

আরও অবগত হইবে যে; যাহা! আকাশ, তাহাই শান্ত শুন্ত । যেরূপ আকাশ- 
মগ্ডলে কেশোগুকাদি সদসদাত্মকভাবে বিদ্যমান, তব্রপ সেই যে পরশ্বরূপ, 
তাহাতেই বুদ্ধি প্রভৃতি দ্ৈতভাৰ উপগত হইফ্বা প্রতিভান প্রাপ্ত হইতেছে । 
আকাশে যেরূপ শৃন্যত1, সেইরূপ সেই যে সর্বসামান্াত্বক ব্রহ্ম, তাহাতে বুদ্ধ্যাদি। 

বেদনাদি এবং ঘটপটাদির অভাবসমষ্টি অনেক হইলেও অনন্তরূপে বিদ্যমান । 
যখন একমাত্র নিদ্রাত্। বক্তি সুুপ্তি হইতে স্বপ্রাবস্থায় উপস্থিত হয়, তখন 

সেস্বপ্রাবস্থ হইলেও তাহার যেরূপ দ্বিত্ব-ঘটন। হয় না, অথচ একত্ব থাকিতেও 
পারে নণঃ ব্র্গসম্ঘদ্ধেও তদ্রপই বুঝিতে হইবে । ৪৮-৫২ 

হে রাম! এইপ্রকারে এই মহাচিতের অবি্থা প্রকাশ পায়। অথচ 
প্রকৃতপক্ষে কিছুই প্রকাশ পায় না। এই মহাচিৎ-প্রভা সর্বদা একই নিম্ল- 

তাবে অবস্থিত । চিদ-গগনে স্বীয় স্বচ্ছ নিশ্চল চিদাকাশই স্বপ্রের হ্যায় অবস্থিত 
এবং চেত্য দৃশ্যরূপে প্রতীয়মান ৷ যাহার। সহশ্রবাদী, তাহাদিগেরও যখন 

সন্বস্ত ব্যতীত অন্ত বস্তর উপপত্তিবিধানের শক্তি নাই, আর সত্যবস্তরও 
যখন কারণাভাব, তখন চিদাকাশ নিজ হইতেই নিজকে নর্গাদিতে দৃশ্যরূপে 
দেখিয়। থাকেন। সেই শৃন্তাত্মাই সর্গাদিতে দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হন। প্রকৃতপক্ষে 
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পক্ষে উহা! কিন্তু নিরবয়ব ; সেই যে ভান স্বপ্নসক্কক্প, উহা মিথাজ্ঞানাদির ্ঠায় 

সর্বথ। সম্যক্ ভ্রান্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সেই যে দৃশ্য ন্বপ্প্রায় 
সব্বধর্শবঞ্জিত চিদাকাশ+ উহ্াই তাহার কারণ ; তাহাতে কিছুমাত্র ধন্মও নাই । 
চিদাকাশ স্বপ্নপুরের শ্যায় প্রতীতিধম্মসম্পন্ন হইলেও তাহাতে সর্বধন্শের অভাব 

অথচ তাহার অধিষ্ঠান ষখন সন্মার, তখন 'অনন্যার্থ সংস্বরূপ হইতে তাহার 

কিছুই ভেদ নাই। মা অজ্ঞ বাক্তির দৃগিতে এই জগদ্রপে নিরস্তর ইহা 
অবস্থিত ৷ ৫₹৩-৫৮ 

এই যে দৃশ্য্বপ্নঃ ইহা নির্মল শন্যস্বরূপ ' ীয় অধিষ্ঠান হইতে ইহ! কিছুমা্ও 
বিভিন্ন হইবার নহে। অতএব এক চিদ।কাশমাত্রে পরিশিষ্ট ভূতাকাশ হইতে 
অতি কপ্ষত্বই স্থসিদ্ধ। যিনি সব্বরূপ-বর্জিত, তিনি সর্গ বা স্থষ্টিরিপে অবস্থান 
করিলেও সব্বরূপ-বর্জিতভাবেই অবন্থিত। অথব। সেই পরম ব্রহ্ষপদাথ 

সেইপ্রকার সর্বরূপ-বিরহিতভাবেই এই স্ষষ্টিরূপে বিরাজমান । তুমি এরূপ কথা 
[শশ্চয়ই বলিতে পার ন। যে, প্রসিদ্ধ বেদবাক্য অনুসারে স্বপ্প অবস্থাতেই জীব 
হা শগরাদি রন! করে না কেন? এ কথ! তুমি বলিতে পাঁর না; কারণ, 

স্বপ্নে ষে সমস্ত নগর প্রভৃতির অনুভব হয়, তাহাতে আত্মাই স্বপ্রযোগে নগরাদি- 

রূপে প্রতিভান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব সে সময় সপ্রপুরাদি-নিম্মাণ 
৪ আত্মা দ্বারা কৃত হয় না। শ্রুত্বির সুব্রবিশেষ দ্বার! স্বপ্রে স্থষ্টি প্রাতিষিদ্ধই 
হইয়াছে এবং মায়ামাত্রত্ই প্রতিপাদিত। অবাধিত প্রত্যভিজ্ঞান দ্বারাও 
“ন সেই দেবদত্ব” “এই সেই পুর্বদৃষ্ট আমার ভবন" ইত্যাদি স্বপ্নুবস্ত কখনই 

সত্য হইতে পারে না। কারণ? “ইহাই সেই” এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞানের বিষয়ীভূত 
অর্প উক্ত স্বপ্রদশান্ধ একেবারে সম্ভবপর নহে বলিয়া সে সময় হাদয। কণ্ঠ ও 

নাড়ঈছিদ্রাদিতে প্রত্যভিজ্ঞানও সম্ভব নহে । অপিচ, সেই বস্তু অসম্ভব বলিয়া 

তদ্গোচরীভূত সংস্কার শ্মৃতিও সম্ভব নহেঃ তাহাও বিস্পষ্টভাবে বোধ হইতেছে । 

স্থতরাং স্বপ্নদশাক় প্রত্যতিজ্ঞান) সংস্কার বান্মরণ কাহারও অস্তিত্ব নাই 

নকলই অনন্তব ব্যাপার বলিয্বা সিদ্ধ। স্মৃত্যাদিত্রঘ পরিহার করত নিত্রাদোষ জন্য 
বন্গতনস্বিত্তির যে অন্তথাভান হইয়া থাকে, তাহারই জাগ্রদবস্থাষ দৃষ্ট অর্থসহ 
সারদৃষ্তা ও 'আনুভৰ ব্যবহারাভ্যাসের স্ঠায় স্মৃতি প্রভৃতি সাদৃশ্ঠ-কল্পন। করিয়। 

মুঢ় ব্যকিগণ সৃতি প্রভৃতি ভাবের আরোপ করিবীছে এবং করে । ৫৯-৬৩ 

যে জলে ষে প্রকার তরঙ্গের উদ্ভব হয় সে জলে তদ্রপই বার বার হইয়া 

থাকে ; ফলে সারৃশ্ত নিবন্ধন “এই সেই তরঙ্গ” এইপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞান-ত্রম 
লোকসমাজে প্রসিদ্ধ আছে বটে, কিন্তু এ তরঙ্গ অধিষ্ঠান জল হইতে কিছুমাত্র 

স্বতন্ব নছে। স্থষ্টির আদিতে যে বধ পরম চিদ্াকাশ ও জগত্রূপ কল্পনা, তাহ। 
৭৩ 
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এঁ প্রকার বলিয়াই জানিবে। কল্পনা-বিষয়ে উহার ভেদ আছে শ্বীকার করি, 

কিন্তু কল্পনার অধিষ্ঠান যে চিদাকাশ বিষয়, তাহা পুথকৃ নহে। “সদাধার- 

পৃথিবীম্ ; এবং ষন্রিন্ ছ্যৌঃ পৃথিবী” “নেহ নানান্তি কিঞ্চন+ প্রভৃতি জগদ্বিধি ও 

জগত্প্রতিষেধ এ সমুদয়ই সর্বদা কল্পনামাত্রবশেই এ পরব্রহ্ম হইতে পৃথক্ 
হইধাও মিলিতরূপে নিব্বিবাদে অবস্থান করিতেছে । এই নিমিত্ত বলিতেছি, 

এ সংব্রক্ষই সর্বস্বরূপ ; কারণ, তাহাতে কোন্ বস্তরই বিগ্যমানতা নাই ? 
ফল কথা, তাহাতে সমুদয়্ই বিদ্কমান। সেই যে প্রন্মসত্তা, তাহাই সধ্ধার্থিকা; 
অতএব সকল পদার্থ সৎ ও সর্বাম্মক। বাক খেলার গন্য ঘুরিরা বেড়ায়। 
তাহার নিকট যেমন নদ-নদী পব্বত প্রভৃতি তাবৎ পদার্থের সহিতই পুথি 

ঘুরিতে থাকে, কিন্তু অন্যের দৃষ্টিতে পৃথিবীর সমিবেশ মেরূপঃ ঠিক সেইরূপই থাকে, 

পুথিবী যে ঘুরিতেছে। সেরূপ মনে হয় নাঃ অপিচ ভ্রমণ করিলে পৃথিবী প্রক্কতই 

ঘুরে ' নাঃ বালক ইহা! জাঁনিলেও তাহার যেমন সেই পূর্ববাভ্যাস বিন। পৃথিবীর 
মেই ত্রমণদর্শন দূর হয় না, জগদ্ল্াস্তি-দর্শনও ঠিক এবূপই জানিবে ।৯৪-৬৭ 

এই দৃষ্ঠত্রমে কোন্ অভ্যাস অবলম্বন করা কর্তব্য; তাহা বলিতেছি। তবদশী 
গুরুর সেবা করিবে, তাহাকে প্রসন্ন করিবে এবং তিনি যাহাতে বাধ্য হন, 
সেইরূপ কার্ধ্য করিবে। এই সমুদয় অনুষ্ঠান করিয়া পরে তাহার দ্বারা 
মোক্ষোপায়ন্বরূপ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করাইয়া লইবে। গুরুক্কৃত শান্ত্রব্যাখ্যা 

শুনিয়৷ ক্রমশঃ যে অভ্যাস বদ্ধমূল হইবে? সেই অভ্যাস ব্যতীত অন্ত কোনরূপ 
অভ্যাসই দৃশ্ভ্রমোপশাস্তির যোগ্য নহে । যোগশাস্ছে চিত্ত-নিরোধের যে কথা 
প্রথিত আছে, দৃশ্তের অদর্শনরূপ ইঞ্টসিদ্ধিবিষয়ে এ চিত্তনিরোধই শ্রেষ্ঠ উপায় । 
দি তুমি বল, যখন যোগশান্্র রহিয়াছেঃ তখন এই শাস্ত্রাভ্যাসের প্রয়োজন 

কি? তাহার উত্তর এই ষে, তোমার প্ররূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ, 
যোগের অনুশাসন দ্বার! চিত্তের নিরোধ হয়ঃ ইহা সত্য; কিন্তু সেই চিত্ত 
ংসার হুইতে পৃথক থাকে না বলিয়াই জাগ্রতন্বপ্নে জীবিত বা মৃত যাহাই 

অবস্থিত হউক, তাহা ষত্ব সহকারে রোধ করিতে চেষ্টা করিলেও উহ৷ রুদ্ধ হয় 

না। এই শাস্ত্রের অভ্যাস দ্বারা যে একট বোধের উদ্ভব হয়, তাহাতে বাধিত 

হইলে এ সংসার আর দৃগ-বিষয়ীভূত হয় না। এই নিমিত্ত বলিতেছিঃ এই 
শান্ত্রাভ্যাসই দৃশ্ঠ-শান্তির একমাত্র উপায়। এই শাস্্জ্ঞানলাভে যদি কোনরূপ 
অন্তরায় ন! হয়ঃ ষদ্দি এ বোধ সম্যক্রূপে সমুদ্দিত হয়, তাহা হইলে ইহ-জন্মেই 

তত্বজ্ঞানের প্রভাবে এই দৃশ্াদেহ প্রশান্ত হব। আর প্রতিবাদ সত্ব জন্মাস্তরে 

প্রতিবাদক্ষয় হইলে বোধবিকাশ দ্বার! প্রশান্ত হইয়া থাকে । ৬৮-৭০। বায়ুর 
স্পন্দম এবং বায়ুচাঁলিত মেঘ যেমন তত্প্রফোজক শুক্রের উদ্াধ়াপ্তরূপ কারণের 
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অভাব হইলে নিবৃত্ত হইয়া থাকে, তদ্রপ চিত্ত, দৃশ্ত এবং দেহ, এই তিনটিই 

বোধোদয় হইলে প্রশান্ত হর। এ চিত্তাদিত্রয়ের কারণ অবিদ্তাই ;, সুতরাং 
এই শাস্ত্রচ্গয় বাহাদের কিছুমাত্রও বুদ্ধি-সংস্কার জন্মিয়াছে ব। জন্মায় তাহাদেরই 

এঁ চিত্তাদির মুল অবিগ্যা দূরীভূত হয়। এই শাস্ত্রের আবৃত্তি ও শ্রবণ হইতে 
যদি নিবৃত্তি ন| ঘটে, তবে আবৃত্তিমাত্রেই পদ-পদার্থজ্ঞান জন্মিষ। থাকে । আরও, 

ইহার উত্তর-গ্রন্থ অপেক্ষা পুর্বব-পূর্ব গ্রস্থ বোধগম্য হয়। ইহা স্থির জানিবে ষে, 
্ান্তিদুর বিষয়ে: এই শান্্রই একমাত্র উপায়। ইহার তুল্য শাস্্ব প্রায়ই দেখা ষায় 
না। অতএব এই মহাশান্ত্রের সম্পূর্ণ ছুই ভাগ অন্ততঃ অদ্দাংশ যথাশক্তি বিচার 

করিবে, এইপ্রকার বিচ।র দ্বার। ছঃখনাশ অবশ্তন্তাবী ৷ ৭১-৭৫ | এই গ্রন্থ মুনি- 

রচিত; অতএব ইহার মুলীভূ্ যে শ্রুতি, তাহাই বিচার্য্য। যদি ত্রান্তিবশতঃ 
এই বুদ্ধিতে এই শান্্র অভিমত ন। হয়, তবে অন্তান্ত শ্রুতি, উপনিষদ্, ভাষ্য 

প্রভৃতি আত্মজ্ঞানমাত্রেই বিচার করিবে । এই আলোচন। লইয়াই যে যাবজ্জীবন 

অতিবাহিত করিবে, এমন কোন কথা নাই। তবে বক্তব্য এই যে, কখনই 
আত্মশাস্ত্র হইতে বিমুখ হইবে না। কতকগুলি অনর্থপরম্পরার বিচার করিয়। 

স্বীম পরমাঘু অনর্থক ক্ষয় করিও না। শ্রবণ প্রভৃতি উপায় ব1 জ্ঞানসার তত্বজ্ঞান 

দ্বারা সমগ্র দৃণ্তই বাধমুখে আত্মনাৎ করিবে । যদি ভূরি ভূরি স্বর্ণের সহিত 
যাবতীয় রত্ব প্রদান করা যায় তথাপি মুহুর্তমাত্র আমু পাওয়৷ যায় না। 

অতএব এমন আযুক্কাল যে অনর্থক ক্ষয্ু করে তাহার বিষম বিপদ অবশ্তম্তাবী। 
এই দৃশ্ঠনমূহ প্রত্যক্ষত অনুভূতিগম্য এবং অন্তঃকরণোপহিত জীবযুক্তরূপে 

অবস্থিত -থাকিলেও স্বপ্নদশার সহস। দুষ্ট স্বীয় মৃত্যুতে চতুর্দিক হইতে বান্ধৰ- 
বর্ণের ক্রন্দনের ন্াষ সংস্বরূপে পরিস্ফুরিত হইলেও এ সকলই অলীক; সৎ 
নহে ।৭৬-৭৯ 

পঞ্চমপ্তত)প্রিক-শততম সর্থ সমাপ্ত 

ষট সপ্তত্যধিক-্শততম সর্গ 

শ্রীরাম বলিলেন-_হে ভগবন্ ! দৃপ্ত ৰস্ত অসৎ, এই জন্য দৃশ্ঠের বাধ হুইলে যে 

চিন্নাত্র অবশেষ থাকে, তাহাই পুরুার্থ । এরূপ অবস্থায় বর্তমান সমগ্র সমূল দৃশ্- 

্গত্ই বন্ধনের কারণ হইতে পারে, অতএব তাহ! পরিহার করাই কর্তব্য; 
পরন্থ অগ্রতীঘমান অতীত অনাগত জগৎ্পরম্পর। বন্ধনের কারণ হওয়া 



৬৪১ ব।শিষ্ঠমভাবামা ঘণ 

সম্ভব নহে, খীরূপ অনংখ্য জগৎ আছে। সেই সকল অতীত ও অনাগত 

জগতের.কথা উত্1াপন করিয়া আমাকে প্রবোধ দিতেছেন কেন? ১ 

বশিষ্ঠ বলিলেন,_-হে রাম ! তুমি যে আশঙ্কা করিতেছ, তাহার তাৎপর্য; 
এই ষে, বর্তমান দৃশ্ই আলোচনার যোগ্য ; পরন্ত অতীত বা ভবিষ্যতের এখানে 

উল্লেখ করা চলে না। কিন্তু তোমার এ কথা অযৌক্তিক। ভাবিয। 
দেখঃ পদপদার্থ-সথন্ধ ব্াপ্তিগ্রহ ও দৃষ্টান্তসিদ্ধিঃ প্রভৃতি অতীত ব্যবহারেরই 
অধীন ; সুতরাং অতীতোল্লেখ যদি করা না হয়ঃ তাহ। হইলে বিচান্বাত্মক 

শাঙ্গ্প্রবত্তি হওয়াই সম্ভব নহে। অতএব অতীতানাগত ব্রহ্মা্ড এবং বর্তম1ন 

ব্হ্মাগ্ড শবার্থ-সন্ন্ধ-গ্রহাদিতে উপযোগী নহে বলিয়া উপন্ন্ত হইতে পারে না 

বলিয়া যদ্দি অতীতানাগতের কথনবিষষে অনর্থকতার আপত্তি উত্থাপন কর, 

তাহা হইলে কি এই শাস্ত্র শ্রবণাধিকারীর উক্ত কথন বার্থ হইয়। ধায় ন1? 

ষদি ব্যর্থ হয় ত হউক; কিন্তু শব্দার্থের যখন বাচ্য-বাচকভাব সিদ্ধান্ত হয়, 

তখন তাহাই ব্যবহারযোগ্য হয়; অন্তর নহে । তবে যদি মাত্র লৌকিক বুদ্ধি 

লইয়। আলোচন। কর! যায়ঃ তাহা হইলে তোমার আপত্তি অযথার্থ হয় না। 

যখন তুমি বিদ্িত-বদ্ধ হইবে, ব্রিকালমল দর্শন করিবে, তখন তোমারও সেই 

সমুদয় দৃষ্টিগোচর হইবে । অতীত অথবা অনাগত নিখিল জগতের আদিতেই 
চিন্মাত্র ম্বয়ংই দ্বপ্নব২ং জগদাকারে প্রতিভাসমান হন। তাহাতে মাত্র 

এই অংশই উপযোগী ; তদ্ব্যতীত প্রত উপযোগিরূপে অন্ুপপন্ন হয়। যেহেতু 
শশ্তন্বরূপ প্রতি অণুতে অণুতে অনংখ্য জগৎ বিরাজমান; তাহাদের যে 

সকল ব্যবহার» তাহার সংখ্য। নির্ণয় করিতে কে সমর্থ ? ২-৬ 

আমাৰ পিত। পদ্মরেণু-লাঞ্চিত পদ্মষোনি ব্রদ্ষ। । আমি এ বিষয়ে তাহার নিকট 

যাহা শ্রবণ করিষাছিলাম, তাহ| শ্রবণ কর। পুর্বে পিতৃদেব বক্জাকে আমি 

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,_হে পিতঃ ! এই জগত-পুঞ্জের পরিমাণ কতখানি 

এবং কোথ। হইতে ব1 ইহ। প্রতিভাত হইতেছে, তাহা আমাকে বলন। আমার 
এই কথ! শুনিয়। পিঠদেব ব্রঙ্গ। বলিলেন, -শ্ন বস! একমাত্র সেই বঙ্গই 
সমগ্র জগত্রূপে প্রভানিত বঠিণাছেন । এই জগতপরম্পর। অসৎ হইলেও সেই 

সংম্বরূপের সত্তার জন্য অনীম | ইহার দুইটি নাম;_-এক ব্রন্ধাগুপিণ্ড অপর 

্রহ্ধাণ্ড। আকাশে শূঙ্তৰপ ও বায়ুতে শুদ্ধ স্পন্দনের ন্যায় চিদাকাশে সেই চিদ্রাকীশ 

হইতে স্বতন্ত্র চিদ্ব্যোম-পরমাণু বিরাজমান | আকাশ যেরূপ বস্থভৃত হইয়াও 

আত্মাকে অনৎ শুন্তরূপে দেখে এবং বাছুর সাহায্যে নিজেকে যেমন ম্পন্দনরূপে 

দেখেব। থাকে, তদ্বণ দেই বে চিদ্ব্যোম-পরমাণু, তিনি নিজতস্বের অদর্শনরূপ 

নিদ্রাবশে স্বপ্নের স্টার খান্মা। সমট্টি জীবভাব আলোকন করেন । উঠা 



নির্বীণ-প্রকৰণ ৩০ 

পরিণামী নহে, উহ। অসঙ্গত, অবিকারিত। প্রভৃতি ম্বভাব পরিহার ন। করিয়াই 

জীবসমষ্টিভাবরূপে “আমি জীব এইপ্রকারে আকাশসদৃশ নিজর্প দর্শন 
করে 1৬১৩ এ অহন্কারস্বরূপ অহং জীব আত্মায় “বুদ্ধি'রূপ দেখিয়া থাকেন, এ 

বুদ্ধি এক-নিশ্চধ-নিন্মাণক ত্রী হইয়। অসদর্থ ভ্রম-দাতৃত্ব নিবন্ধন মায়া অনুধাবন 
করে। তাহার পর এ বুদ্ধি বিকক্পাভাসের আরোপ করত স্বয়ং নিজ্জ অবিকল্প 
আত্মা উপনীত করিয়া স্বপ্নে “অহং মনঃ এই অসন্মধ্ধ রূপ দেখিয়। থাকেন। 

পরে এ মন স্বপ্ে প্রকার নিরবরব অথচ ঘনাকার ইন্রিয়পঞ্চক দর্শন করে। 

এইরূপে সেই চিদাকাশ পরমাণু মনোদেহসমষ্ট্যাত্মকরূপে স্বয়ং শুন্াত্মা হইলেও 
নিজ শুন্ত ব্রিভুবনাত্মক বিরাট শরীর দর্শন করিলেন । দেখিয়। বুঝিলেন+_ 
তাহাতে বহুতৃত বেষ্টন করিঝ। বিরাজমান | বহুবিধ চরাচর তাহাতে অবস্থিত । 
উহ। কল্পনাকাল-কলিত এবং উহাতে অন্টান্ত জঙ্গম জীবও কল্পনা কর হুইয়াছে। 

এঁ বিশাল-শরীরস্থ সমষ্টিজীব শ্বপ্নে ব্যগিজীবরূপে স্বপ্রের গায় সেই বিশাল শরীরে- 

রই দর্পণপ্রতিবিশ্ববৎ বিরাজিত দ্রষ্টা, দৃশ্ঠ, দৃষ্টি, ভোক্তা) ভোগ্যঃ ভোগ এবং 

কর্তা, কর্ম ক্রির।? এই নর প্রকার ত্রিপুটীরঙ্গ-শোতিত ত্রেলোক্যরূপ নগর স্বপ্নবৎ 
দেখিতে থাকেন ।১৪-১৯। তদনস্তর এই বহির্জগতে প্রত্যেকেই ওঁ নবরঙ্গমনোহর 

জল মুকুরপ্রাতবিষ্বের গ্ঠায় নিঙ্জ নিজ দরে জ্ঞাত হয়। এইপ্রকারে কল্পিত 
এই বিরাট ব্রহ্মাগুসমূহ বিরাজিত আছে। এ জীবসমগ্রি ক্ষিত্যাদি ঘন দ্বার! 
ঘনবং প্রতীষমান হইব। থাকে । নিজতত্বের অজ্ঞানলক্ষণাস্মিক। অবিদ্ভাই এই 

সমুদয়রূপে প্রতিভাত, এবং অধিগ্ভ। হইতেই এই সকল চেতিত হয়। উহ 
জান ্ধার। নিবারি 5 হইয়। যখন ব্রণাত্ধে পরিজ্ঞাত হয়। তখনই বিমল ত্র্মমাত্রেই 
পর্যবসিত হইনা থাকে । এইপ্রকার ব্রঙ্গত্বে সন্দশিত হইলে, জগৎ শ্বপ্নীপরম্পরার 

|ষনি ডরষ্ট) তিনিও অকিঞ্চিং) এইপ্রকার ভাবের উদয় হয়। এজগতে সে 
সময় কেই ব। দরষ্টা, আর কোথ।খই বা দৃপ্ত, কোণায় দ্বৈত, এবং কোথায়ই ব 

কারণ? এইরূপহ সমাধান হয়। সুতর|ং এই থে দৃগ্ঘপরম্পর। পরিদৃশ্যমান, 
ইং। শান্তত্বরূপঃ ভিন্তিবঞ্জিত ও শন্ঠাত্মক । উহ। একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্গন্বরূপে 
বিগ্রমান। অতএব সকলই স্বচ্ছ এবং আগ্প্তহীন। অপ্রতিহতগতি তরঙ্গশ্রেণীর 
প্রবল তাড়ন। দ্বার! সমুদ্রের জলরাশি যখন চঞ্চল হয় তখন তাহার পরমাণু 
সমষ্টির সংখ্যা কর! যায় না । এইপ্রকাবে পরমাম্মায় যতক্ষণ অজ্ঞান-নিদ্র] 
থাকে, ততক্ষণ অসংখয ব্রহ্মা পুব্বকথিতরূপে বিষ্ঞমান থাকে এবং রহিখ়াছে। 

উহ্ার। অনন্য হইলেও অন্যের গ্তায় বিরাজমান 1২০-২৫ 
ধটসপ্ততাধিক*শততম সগ 



সগ্তনপ্তত্যধিক-শততম নর্গ 

শ্রীরাম বলিলেন, হে ব্রহ্গন্! এই ব্রহ্মা যদি স্বপ্ন-সঞ্চল্লাদির স্টার কারণ 

ব্যস্ীতই সেই পরমপদ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হয়ঃ তাহ! হইলে শস্ত, ধান্য প্রভৃতি 
অন্তান্ট যে সমুদয় পদার্থ আছে, তাহ। কষীবজগণের কর্ষণ ও বীজবপন প্রভৃতি 

কারণ ব্যতীত জন্মায় না কেন? সকল স্থানে সকল সময়ে সকল বস্ত না হয়ঃ 

না হউক, কোথাও কোন বস্ত কোন সময়ে উৎপন্ন হইবার বাধ হয় কি 
জন্য ? ১-২ 

বশিষ্ঠ বলিলেন)__হে রাখব! এ জগতের সত্যতা-প্রতিপাদনের জন্য 

তত্বজ্ঞানের বৈয়প্য-সম্পাদক শ্রুতিবিরুদ্ধ পরমাণু প্রভৃতি কারণ যাহার! কল্পনা 

করেন, এই স্থানে আমি তাহাদিগেরই মত খগুন করিতেছি । দেখ, অনাদি 

বাবহারবিষষে দৃঢ় অধ্যাস দ্বার যে যাহা যে প্রকারে কল্পনা করিয়া থাকে, 

তাহার সেইরূপ কার্য্যকারণ-ভাবই প্রত্যক্ষ হয় ৷ অতএব যে ব্যক্তি কল্পন। করে, 

তাহার বুদ্ধি অনুলারে যে পদার্থ ষে প্রকারে ব্যবস্থিত হয়, তাহা তদনুরূপেই 

অনুভূত হয়। এই দৃশ্ঠট সমুদয় তাহাতেই যে ভাবে মনঃকল্লিত হয়, সেইরূপই 

বিদিত হওয়া যায়। আরও, অপরের কল্পনাতেও যেরূপ হইয়া থাকে, সেও 
তদ্ধপই অবগত হ্য়। চেতন পুরুষের কেশ, নখ প্রভৃতি অচেতন-ঘটিত 
প্রতীতিগম্যতার সায় এই জগতেরও কল্পনা এবং অকল্পন1 এই দুই ঘ্টিতা ্ বুকতা 

প্রসিদ্ধ। এই উভয়ের মধ্যে ষাহ। অচিদংশ, তাহাই কল্পনাত্মক এবং যাহা চিদংশ। 

ক্াহাকেই অকল্পনাম্মক বলির জানিবে । আরও দেখ, যাহা কল্পনাক্মক, তাহা 

মাত্র ব্রঙ্গশ্বভাববশেই হয়; অতএব যিনি পদার্থতন্বঙ্ঞ, তাহার দৃষ্টিতে ইহার 

অকারণ-পদার্থত| ভইয়। থাকে এবং ধিনি কল্পন। দ্বারা দেখেন» তাহার দৃষ্টিতে 
ইহার সকারণ-পদার্থত। হয়। এইরূপে সর্বশক্ঠান্সকতা হেতু এতদুভয়ই 
অবাধে ব্রদ্ষে বিরাজমান | ৩৬ 

হেরাম! এইরূপে যদি ব্রদ্দের উতয্াত্মকতাই নিষ্পর হইল তাহা হইলে 

আর কি নিমিত্ত অকারণ-পক্ষের সমর্থন করিব, এইপ্রকার একট। আপত্তি 

তোমার হওয়া সম্ভব । সে সম্বন্ধে আমি বলি যে, ব্রঙ্গ হইতে কদাচ কখন অন্য 

যাহ। কিছু উৎপন্ন হয়ঃ বিকর্পনমাত্রই তাহার কারণ; তাহ! দ্বারাই ব্রহ্ম হইতে 

তছৎপত্তি সম্ভাবিত হয় । পক্ষান্তরে, এই জগদাদি নানাত্মক পদার্থনিচরর ধাহাতে 

অনন্তরূপে প্রতিভাসিত, ধিনি নান! হইয়াও অনানাত্মক, সেই অনাদি অসীম, 

শান্ত, একাম্মক ব্রন্গে আবার জপর কাহার কারণ হওয়। সম্ভব? যদি প্রর্কতরূপে 

দেখা যায়, তবে বুঝিতে পারিবে, এ জগতে কোন কিছুই প্রবৃত্ত ব| নিবৃত্ত হুঘ 
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না। একমান্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বিরাজমান) তিনি ব্যোষাত্মকঃ জন্ম-মৃত্যু 
রহিত। বাস্তবিক ততব্বজ্ঞানের প্রয়োস্তন বশতঃ এই অকারণত্বপক্ষ আমি 

স্থাপন করিয়াছি। তত্বৃষ্টিতে দেখিলে কোন্ বস্তু কাহার কারণ হয় এবং 
কোথায়ই বা উহ কাহার দ্বারা উৎপন্ন হয়? আর যদি কল্পনার দৃষ্টিতে 
নিশ্চিত দেখা যায়, কোন্ বস্তই বা অকারণ এবং কোথায় কোন্ বস্তই বা ন। 
কাহার দ্বারা উৎপন্ন? এ জগতে শন্ট এবং অশন্য কিছুই নাই; কোন কিছুই 

নংও নহেঃ অসৎও নহে । নকলই শন্তাশন্ত ; শন্ত এবং অশন্য এই দ্বৈবিধা বশতঃ 

নিখিণ বস্তুই মহীশ্তস্বরূপ । অভাবে অভাব, ৩দভাব এবং তাহার অভাব, 

এ সকলই শুন্ত। মলে কিচুই হউক, অথব| ন1 হউক, কিছু থাকুক আর নাই 

থাকুক, সে সকলই সেই ব্রঙ্গমাত্র' কারণ, সেই ব্রহ্ম অধ্যারো'পক্রমে সর্বান্ুগত 

এবং অপবাদরুমে সব্বাখ্যাদি হইতে ব্যাবৃত্ত ; সুতরাং সকলই সেই একমাত্র 
এঙ্গী | ৭-১২ 

শ্রীরাম বপিলেন,_হে বন্ধন! অতন্ধঙ্ঞজকে বুঝাইবার £ছন্য ওত্জ্ঞ ব)ক্তি 

ষেরূপ অধ্যারোপ ও অপবাদ স্বীকার কবেন? সেইরূপ প্রধান পরমাণু প্রভৃতি 

প্রধস্ত কাধ্য-কারণ-সম্তাবন। কেন ন| স্বীকার করেন? সুতরাং ক্ষিত্যাদি 

কার্ধ্য এবং সেই অবয়বের পর পর হুক্তার সীমাভূত পরমাণু ও সত্বাদিগুণরূপ 
কারণের সম্ভাবনা! যদি ঘটে, তাহা হইলে কি প্রকারে জন্য-দ্রব্য কারণবর্জিত 
হয় এবং কি প্রকারেই বা অনন্ত ব্রদ্ম পর্যবসিত হন, হে প্রভো? তাহা আমাকে 
বলন | ১৩ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম ! যদি ব্রন্মাতিরিক্ত অতত্বজ্ঞ থাঁকিত, এবং সেই 

অতঙ্বন্ঞ প্রধান পরমাণু প্রভৃতির কল্পনাকারী হইত, তাহ। হইলে এইরূপ হওষ! 

সম্ভব হইত, কিন্তু তত্বজ্ঞের নিকট অতত্বজ্ঞের নামই অগ্রসিদ্ধ; অতএব যাহার 

অস্তিত্বই নাই, সেরূপ আকাশবৃক্ষের আর বিচারালোচনা কি প্রকারে হইতে 

পারে? তত্বদশিগণ বোধময় শান্ত, বিজ্ঞান ঘনস্বরূপ ; সুতরাং অসৎ স্বরূপের 

জন্ট তাহাদের আর বিচারালোৌচনা কি হইবে? তোমার এইরূপ আশঙ্কা 

হওয়া সম্ভব ষেঃ তার্কিক ও পামর ব্যক্তিরা তো “আমি ব্রক্ম নহি কিংবা আমি 

রঙ্গজ্ঞ নহি এইপ্রকারে অতত্ঙ্ঞত্ব ব্রহ্মত্ের প্রতাক্ষান্থভব করে ; স্থৃতরাং ব্রন্ষের 

অতিরিক্ত অতন্বজ্ঞ নাই, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? ইহার উত্তর এই, স্বপ্ন ও 

সুপ্তি নিত্রার অন্তরে নিদ্রাঙ্গতাপ্রাপ্ত কেবল নিজ্রাই ; যেরূপ নিদ্রা-অত্তিরিক্ত 

স্বরূপ অন্ত কিছু নাই, সেইরূপ ষদি বোধনহকারে বিচার করা যায়, তাহা হইলে 
অতত্ব্ঞও অন্তরে দেই ব্রঙ্গাঙ্গত্বরপেই প্রভাসিত হইমা থাকে | ১৪-১৬ 

বাহার এইরূপ অনুভব হয় যে, আমি অজ্ঞ, সেইরূপ তার্কিক আত্মীতেও 
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বরহ্ত্ব অবগ্ঠপ্তাবী। কারণ, অজ্ঞতা প্রবোধরূপ আত্মাতেই বিদিত হয় ইত্যাদি 

অনুভব দ্বার] ব্রহ্মত্ব অক্ষ! আরও দখঃ জ্ঞানম্বভাব আত্মাতে স্বতা ববিরুদ্ধ 
অজ্ঞান অনারোপক্রমে হওয়া অসম্ভব ৷ এইরূপে জগদারোপের অধিষ্ঠানস্বরূপ 

্রহ্মত্বের সিদ্ধি এইগ্রকার অনুভব দ্বারাই সাধিত হয়। এই জন্য অজ্ঞানাদি 

নিখিল জগদারোপের অধিষ্ঠান চিন্মাত্রত্বই হইলে ব্রহ্মলক্ষণ ৷ আরও, জ্ঞানেই বরঙ্গতথ- 
সিদ্ধি এবং অজ্ঞানে তো সমস্তই অবন্গ। উহাও তুমি বলিতে পার না; কারণ, 
মূর্খ ব্যক্তির জ্ঞানোদ্রেকের জন্য মুগবি অনুসরণ করিয়া শুদ্ধ ব্রদ্মের জ্ঞান 

জন্য সর্বাত্মত।-প্রতিপাদনলমধে তটন্পঙ্গণরূপ মুখ নির্ণয় পিদ্দিষ্ট হইয়াছে 

নিরাময় আনন্দৈকরসতাই বন্ধের স্বরূপ-লক্গণ বলিয়। অবগত হইবে। ইহ! 

অঞ্ঞগণের অনুভূতিগোচর ভয় না। এ জগৎ অজ্ঞবুদ্ধির অন্ুসরণক্রমেই 
কল্পিত হইয়াছে; ইহার কারণ যদি স্বীকার করা ষার়ঃ তবে মিথ্যাভূত প্রপঞ্চের 

মায়াই কারণ হইযা পড়ে আৰ সেই কারণতাঁর স্বীকার করিলে বাস্তবিক 

অদ্বৈতভাবের কোন ব্যতাম়ু ঘটে না । এ জগতে কারণহীন এবং কারণজাত 

অনেক ভাব বর্তমান। শুক্তি-রজত, মরু-নদী ও রজ্জ্-সর্পাদি কারণ বর্জিত 
ভাব বলি! প্রপিদ্ধ। ধণতঃ সম্বিৎ যেরূপ কল্সিত হইয়া থাকে, তদ্রুপই 
উপলব্ধ হযঘ। সন্থিৎ বশত; কারণজরূপে কল্পিতই সকারণভাৰ এবং তাহার 

বিপরীতরূপে কথিত হইলেই অকারণভাব হুইয়। থাকে ৷ যাহার! তত্বসাক্ষাৎকার 

করিতে পারিয়াছেন, তাহাদের দৃষ্টিতে অখণ্ড অদ্বিতীয় চিন্মা্রই সর্বদা 
বিরাজমান। ইহার বিপরীত ভাব অণুমাত্রও নাই । স্থতরাং সকল কারণের 

নিবৃত্তির জন্ত তাহাদের আর হ্ষষ্টিকারণ কিছুই নাই, এবং তাহা নিরূপণ 

করাও কাারও সাধ্য নহে। তাই বলি, স্থস্টি কারণশন্তই। বৈশেধিক 
প্রভৃতি বিজ্ঞগণ এই মরু-মরীচিকাদিসদ্রশ জগতের সত্যতা প্রতিপাদন করিবার 

জন্ট অভিনিবেশ-নহকারে শ্রুতিসিদ্ব-মায়ে(পহিত ব্রহ্মাতিরিক্ত তটস্থ ঈশ্বরপ্রধান 

পরমাণু প্রভৃতি কোন কারণ কল্পন। করিয়া থাকেন, কিন্তু উহা বেদজ্ঞগণের 

অন্থভববিরুদ্ধ এবং অযুক্তিসঙ্গ ত এই নিমিত্ত উহ! ব্যর্থ ; সুতরাং উহ! অভিজ্ঞগণের 

হৃদয়ঙ্গম নহে ; উহ! অনর্থক কশোধী বাগ জালমাত্রই | ১৭-২* ৃ 

প্রবোধোদয় হইলে জগৎ বাধিত হইয়া থাকে; অন্তথ। উপপত্তি কখনই হয় 

ন1। সুতরাং এ জগৎ স্বপ্নপ্রা়ই ; স্বপ্নকল্পন। ব্যতীত স্কুলাকারাত্মিক! কোন দৃশ্ত- 
তাই বিমান নাই । এই জন্য বলিতেছি, এ নিমিত্ত কারণ কল্পনার আর অবকাশ 

অধব। প্রয়োজন আছে কি? চিংস্বভাব ব্যতীত স্বপ্রের অর্থ কি প্রকার? স্বপ্রের দুষ্ট 

পদার্থ যতক্ষণ বাস্তবপক্ষে অজ্ঞাত থাকে; ততক্ষণ পর্যন্ত ষেমন উহ! মহামোছের 

আঁতিশষ) বিল্তার করে, আর যখন প্রকৃতপক্ষে পরিজ্ঞাত হওয়! যায়ঃ তখন 
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উহ! আর মোহের কারণ হয় না; এই সর্গ বাস্ষ্টিকে তদ্রুপ অবগত হইবে । 
অবিবেকসহকারে অভিনিবেশ দ্বারা ফাহা৷ কিছু অনুভবাতিরিক্ত কারণ কল্পনা 
করা হয়ঃ তাহা যূর্খতার অভিধ্যানমাত্র ব্যতীত অন্ঠ কিছুই নহে। অগ্নির 
উষ্ণতাঃ জলের শৈত্য ও সকল তেজো-বস্তর প্রকাশক্ষমতা, এ সকলের 
কারণাপেক্ষ। একান্তই হয় । অজ্ঞানোপহিত আত্মার অজ্ঞাত ব্রহ্গস্বভাবই ইহার 

কারণ; ইহা ব্যতীত অন্য কারণ কি হইতে পারে? ২১-২৫। মনঃকন্সিত 

নগরবৎ ধ্যাভৃভেদে বিভিন্নরপে ব্যবস্থিত একই ধোয় বস্তুর সর্বসাধারণ একই 
হেতু কি প্রকারেই বা হওয়া সম্ভব? গন্ধব্বনগরে, স্বপ্রপুরে বা ভিন্ভি 
প্রভৃতিতে কাহারও কারণতা হইতে পারে কি? প্রলোকে এই দেহাদির 
কারণ ধর্ম প্রভৃতি হওয়া সম্ভব নহে ; কারণ, সেই যে ধন্দাদি) তাহাঁও নিরবয়ব ; 
কোন অবয়বীর কারণ হওয়। তাহার পক্ষে সম্ভব নহে; অতএব সর্গাদি ভোগ- 

কারী দেহের আবার কারণ কি হইবে, বলিতে পার কি? আরও দেখ, বিজ্ঞান- 

বাদিগণের মতসিদ্ধ ষে ক্ষণিক বিজ্ঞান, তাহারও এই অবয়বীর কারণ হওয়। সম্ভব 

নহে। যাহার সীম৷ নাই, যাহ! পুনঃ পুনঃ উদ্ভৃত হইতেছে? ধবংস প্রাপ্ত হইতেছে, 

সেইব্ূপ দীর্ঘস্থায়ী অসীম বস্থর প্রতি একমাত্র ক্ষণিক বিজ্ঞান কারণ হওয়। 

সম্ভব কি? এই সকল নিখিল ভাববস্ত ও তাহার কারণ-সমুদনয় অজ্ঞের নিকট 

অকারণ ভ্রমমাত্রই এবং এ সমুদয় কর্মজ্ঞানীর নিকট সন্মাত্রশ্বরূপেই বিরাজমান ; 

উহ! তাহাদিগের সকাশে সেই সন্মাত্র কারণবশেই চিচ্চমত্কাররূপে আবিভূ্ি 
ও তিরোভূত হয়। সন্মাত্র ভিন্ন তাহাদিগের নিকট অণুমাত্রও বর্তমান নাই । 

স্বপ্পে অনুভূত হইল, চৌর সম্পন্তি চুরি করিতেছে? বাধিতেছে, পীড়ন করিতেছে, 

কিন্ত যখন জ্ঞান হইল, তখন যেরূপ এ সকলের মিথাত্ব বোধ হওয়ায় সে সমুদয় 

'আার ক্লেশদায়ক হয় না) তদ্রুপ জ্ঞানী ব্যক্তিরও তত্বদর্শনলাভ হইবার পর এ 

জীবন আর ছুঃখাবহ বলিরা বোধ হয় না। ২৬-৩১ 

সষ্টির প্রথমে এই দৃশ্তাদি কিছুই প্রাদুভূতি হয ন|। চিদ্দনই এই দৃশ্তরূপে 

স্বপ্নবৎ প্রতিভাত হইতেছেন ; স্থতরাং ইহাতে কিছুই ছুঃখের কারণ হইতে পারে 

না৷ এইপ্রকার যুক্তি ভিন্ন অন্ত কোন যুক্তি দ্বারাই বাদীদিগের কোন কল্পনাই 

উপপত্তিগর্ভরূপে দেখ। যাষ না। তাই বলি; এই জগৎকলনার অনুভব ব্রহ্মানুভব 

হইতেই উদ্ভুত । সমুদ্রে যেরূপ তরঙ্গববর্তাদিরূপে কেবল জলমাত্রই প্রভাসিত, তদ্রুপ 

ব্ঙ্ষই এই সর্গ প্রভৃতি নিখিলরূপে বিরাজিত। বিশুদ্ধ বামুতে যেরূপ ম্পন্দ ও 

আবর্ত-বিবর্ত প্রভৃতি বর্তমান, সেইরূপ ব্রন্গ-বায়ুতে এই স্ষ্টিম্পন্দ প্রতিভাসমান। 
মহাকাশে যেরূপ অনস্ততা, ছিদ্রত্ব ও শুন্ত্বাদি বিদ্যমান? তদ্রপ ব্রহ্গচিদাকাশেও 

এই পরম্পর সর্প আসন্ন বোধাত্মকরূপে প্রতিভাসিত। নিদ্রািতে ঠিকমত 

৭৭ 
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উপলব্ধ হইলেও এই সমুদয় স্বপ্রলন্ধ ভাব অসংশ্বর্ূপই ; কারণ, উহা নিজ্রা- 
ভিন্নাতক নহে। সেই চিদ্ঘন সৌম্য আত্মাতেই স্ৃষ্টিস্য়-স্থিতি বলিয়৷ অবগত 

হইবে। যেরূপ লোক নিদ্রাকালে এক স্বপ্ন হইতে অন্ শ্বপ্পে উপগত হইয়া 
তদাত্মকভাবে বিরাজ করেঃ তদ্রপ জন্মাদি-রহিত পরমাত্ম! শ্বয়ংই এক সি 
হইতে অন্ঠান্ত স্ষ্টিতে তদাত্মকভাবে অবস্থান করেন । ৩২-৩৯। স্বপ্না নুভূতিক্রমে 
যাহা যেরূপ নয়, তাহ! যেমন সেইরূপে অনুভূত হয় ; সেইরূপ এই যে পৃথিবী 
প্রভৃতি-বর্জিত নিরাময় ব্রহ্মাকাশ; ইহা! ক্গিত্যাতিযুক্ত না৷ হইলেও সৈইরূপ 
দেখায় । বর্তমান সর্বপর্শনাত্মীয় ঘটপটাদি শব যেরূপ বিদ্ভমান, সেইরূপ 

মহাচিদাত্মাতেও এই ভূত, ভাবী ও বর্তমান স্থষ্টিসমষ্টি বিরাজমান । শব্দ, সর 

ব। স্থ্টি--এ সমুদঘই যখন চিন্ময়, তখন সে বিষয়ে শাশ্ব কিংবা কথাবিচারেরই 
ব| প্রয়োজন কি? কারণ, যে জীবন বাসনা-বর্জিতঃ তাহাই মোক্ষ নামে 

কথিত। ইহাই হইল শান্ধের চরম সিদ্ধান্ত। উক্তন্নপে কারণের অভাব 

বলিয়। সর্ণ অর্থাৎ স্থট্টিরও যখন অভাব, তখন এই সমুদয় প্রপঞ্চরচন। 

প্রত্যক্ষতঃ সতরূপ অন্ুভবগম্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে কোন রচনারই অস্ত 

নাই। এই বাসনা? এ জগতে ষাহ। প্রপঞ্চ-বীজরূপে অবস্থিত; উহ। স্বপ্পে ষেমন 

একই চিৎপুরুষ প্রভৃতিরূপে প্রতিভাত, সেইরূপ নানাত্বরূপে প্রভীসিত হইলেও এ 
বাসন নানত্ববর্জিত। একই বোধসভ্ত। প্রাতিভাসিত। বলিয়। অবগত হইবে ।৪০-৪১ 

সগ্তসপ্তত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত 

অফ্সপ্তত্যধিক-শততম সর্গ 

শ্রীরাম বলিলেন,_হে মুনে ! ব্রিলোকো মূর্ত ও অমূর্ত ছুইপ্রকার বস্ত আছে ; 
তাহার মধ্যে কিয্বুদংশ সপ্রতিঘ এবং কিয্বদংশ অগ্রতিঘ। পরম্পর ষাহার। 

হশ্লিষ্ট নহে তাহার। অপ্রতিঘ্থ এবং যাহারা পরস্পর সংশ্লিষ্ট) তাহাঁরাই 

সপ্রতিঘ বলিয়। নির্দিষ্ট । সপ্রতিঘ বস্তনিচয়েরই পরম্পর সংশ্লেষ দেখ 

ষায়। অপ্রতিদ্ধ বস্তুপরম্পরার মধ্যে কেহই” কাহারও সহিত কোনরূপেই সংশিষ্ট 

হব ন।। ইহাতে সম্বেদন নামে প্রসিদ্ধ পদার্থ ই অপ্রতিঘ ; উহ অমুর্তঃ ইহা! সকণ 
চন্দ্রদর্শনকারীই অনুভব করিয়! থাকে । আমার প্রশ্ন শুণিয়। আপনি অবশ 

বলিতে পারেন যে, আমি প্রবুদ্ধ দৃষ্টিতে এইরূপ আক্ষেপ করিতেছি.কি অপ্রবুদব 

দৃষ্টিতে করিতেছি ; কারণ, প্রবুদ্ধৃষ্টিতে তে। মূর্ত প্রসিদ্ধই নহে এবং অপ্রবুদ্ধ-দৃি 
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যে অপ্রবুদ্ধ চিৎশরীরাদির প্রবর্তক, ইহাও তো অপ্রসিদ্ধ। যে হেতু 
লৌকিক ব্যক্তিরা দেহাদি অহঙ্কারাস্ত সকলকেই আত্মা নামে অনুভব করেন ; 

কিন্ত আমার এই যে প্রশ্ন, ইহা ধাহার অর্দপ্রবদ্ধ তৃতীয়ু-চতুর্থ-ভূমিকাঁর অন্তরালে 
অবস্থান করেন, সেই ব্যক্তিগণেরই সঙ্কপ্প-বিকল্প-ছ্বৈত-কল্পিত এই জগৎ স্বীকার 

করিয়াই করিতেছি। পরম্থ বোধদৃষ্িস্থিত চিন্মাত্রকে স্বীকার করিয়া এরপ প্রশ্ন 
করিতেছি ন।1১-৫। মুর্তদেহের ভিভ্তর প্রাণবায়ু অবস্থান করে, যদি সেই বাঁযুই 
প্রবেশ-নির্গম-বৃত্তিভেদে ক্ষুব্ধ হইয়! শরীরের প্রবর্তক হ্য়, তাঁহা হইলে কেই বা 
প্রাণবাঘুর ক্ষোভ উৎপাদন করে এবং কি প্রকারেই বা উহা সিদ্ধ হওয়া সম্ভব ? 
তবে আপনি ষদি বলেন যে, জীবাত্মক চিদাভাসই (সই ক্ষোভের মুলীভূতঃ তাহা 
হইলে তাহাই ব। কি প্রকারে হইতে পারে? কারণ এই ষে, ভারবাহী যেরূপ 

এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে ভার লইয়া গমন করে, সেইরূপ খ্রী অপ্রতিঘ বেদনই 
বাকি উপায়ে এই প্রতিথাত্মক দেহ পরিচালিত করিতে সমর্থ হইবে? ষদি 

সমর্থ হয়, তাহ! হইলে পর্ধত গমন করুক, এইপ্রকাঁর পুরুষ-সন্কপ্পমাত্রেই পর্বত 

গমন করে না কেন 1৬৮ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, _ভন্্াক্স প্রবেশ-নির্গম করামু বাহা বায়ুর যেরূপ চালকতা 

শক্তি বুঝা! যায়, সেইরূপ প্রাণ-বায়ুরও কগাদিনালী-বিলাকার সক্কোচ-বিকাঁশ 

অনুভূত হয়। প্রবেশ ও নির্গম জন্ট তাহার দেহাঁদির চালকত। প্রত্যন্ষদৃষ্ট হয়। 
ছদয়াদিপ্রবেশও এইপ্রকারই অবগত হইবে। এখন ইহাই বিস্তৃতরূপে শ্রবণ 

কর। হৃদয়স্থ নালী যে সময় সঙ্কোচ ও বিকাশ পায়, প্রাণবামু তখন ছিদ্র 

দ্বারা গমনাগমন করে ৷ নিখিল বস্তুর অন্তঃসধ্চারস্বভাব বাহা বায়ুষেরপ বাহ 

তক্সায় প্রবেশ করে, আবার বাহির হইয়। আইসে, হৃদয়ে স্পন্মসঞ্চারও সেই- 

প্রকার জানিবে। ৯-১০ 

শ্রীরাম বলিলেন;_-বাযুই যে চালন। করেঃ ইহা সত্যই; কিন্তু লৌহকারই 
সেই সঙ্কোচ এবং প্রসারণ দ্বার। ভগ্্ায় বায়ু যোজন। করে ; অতএব চেতনই যে 

নিরন্তর অচেতনের ব্যবহারচেষ্টার নিমিত্ত, ইহাই বলিতে হইবে । যদি ইহাই 

হয়) তাহা হইলে আস্তর চালন। বিষয়ে কোন্ চেতন চালক অন্তরে প্রবেশ করিয়া 

নাঁড়ীকে চালিত করিয়া থাকে? আতিবাক্য এই যে, এক শত নাড়ীর প্রতি 

শাখায় দ্বিসগ্ততি দ্বিসপ্ততি করিয়া নাড়ী বিগ্কমান ৷ এইপ্রকার সহম্্র সহশ্র নাড়ী 

বিরাঁজিত । এই সমুদয় নাড়ীরদ্ধে, ব্যানবায়ুর সঞ্চার হয়। সর্ধনাড়ীর ব্যান- 
বায়ু ষদি দেহাদ্ি চালনের হেতু হয়ঃ তবেই সর্বাঙ্গ বিচলিত হয়। এরূপ হওয়ায় 
একক হস্ত-পদাদির উগ্ভমব্যবস্থার অভাব ঘটে । এইরূপ একটা কথা প্রচলিত 

আছে ষে, এক অঙ্গের উদ্ভমকালে শত নাড়ী এক হয়, এবং সর্বাঙ্গ যখন চলিত 
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হয়ঃ তখন একই নাড়ী শতসংখ্যক হয় । ইহাতে আমার জ্ঞাতব্য বিষয় এই যেঃশত 
এক হয় কিরূপে এবং একই বাশত হয়কি প্রকারে? আরও এক কথা এই 

যে, চৈতন্য মূর্তিহীন ; দেহেও সে চৈতদ্যের সংশ্লেষ নাই। যাহ। আধ্যাত্মিক 
সম্বন্ধ, তাহ কাণ্ঠ-লোষ্ট্র-পাষাণাদিতেও আছে । এই নিমিত্ত তাহারাও সচেতন 

বলিয়া কথিত। তাহাদের এই সচেতনত্বই ব1 কিরূপে সম্ভব হয়? এইপ্রকার 

যদি স্থাবর বৃক্ষ-লতা-কাষ্ঠ-পাষাণাদি পদার্থ চেতনযুক্তই হয়, তবে কেন ইহারা 

স্পন্দনশীল নছে এবং দেহের হ্যায় ভোগোপযষোগে চমতকৃতই বা হয় না কি 

নিমিত্ত 1 অথবা উহ্ার। কি ঢালক কুস্তকারাদি ভ্বারা সমধিঠিত চক্রাদির হ্যায় 

নিরস্তরকাল স্পন্দনশীল জঙ্গম পদার্থ? এ সকল আমাকে বলুন ।১১-১০ 

বশিষ্ঠ বলিলেন।__-_বাহির হইতে লৌহকার যেরূপ ভগ্ঘাকে পরিচালিত 

করিয়া থাকে, সেইরূপ সংবেদনই দেহাস্তরালে থাকিয়া নাড়ীসমূহকে চালিত 
করে। এ জগতে সকলে তদনুসারেই বাহিরে কার্য্যাদি নির্বাহ করত চেষ্ঠটাশীল 

হইয়া থাকে 1১৪ 

জীরাম বলিলেন,__হে যুনে! দেহাভান্তরে যে সমুদয় বায়ু 'ও অস্ত্রাদি 

বিদ্যমান, সে মকলই সপ্রতিঘ ; সপ্রতিঘকে কি প্রকারে অপ্রতিঘ সম্বিৎ চালিত 

করিয়া থাকে, ইহা আমাকে বলুন । ষদি অপ্রতিঘাকারা সম্থিৎ সপ্রতিঘাত্মক 

পদার্থকে চালিত করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে তৃষ্ণার্ত পথিকের ইচ্ছান্ুসারে 
দুরস্থ জলও আপনা আপনি তাহার নিকটে আসিত। সপ্রতিঘ ও অপ্রতিৎঘ 

বস্তর পরম্পরু,সংশ্রেধ ষদি সম্ভব হয়, তবে ইচ্ছাই বাহ্ভাবে বঝাক্ব্যবহ্ার ও 

গ্রহণবিহঠুর প্রভৃতিতে সমর্থ হইত। এইরূপে বাহ্াব্যবহারে সকল জীবের 
বাসনানুসারেই যদি সকল কর্ম সিদ্ধ হয় তাহা হইলে কর্তা বা কর্্মাদির 

আবার কি প্রয়োজন? অপ্রতিঘ বাহা সংশ্লেধশূন্ঠঃ ইহ! যেরূপ আমি বুঝি; 
এইপ্রকার অন্ত যুক্তি বলুন। কারণ, আপনার পূর্বঘুক্তি তে। এরূপেই নিরস্ত 

হইল। পরম্ক আপনি ষোগী; আপনি স্বয়ং যেরূপ এই অমূর্তের মুর্তসংগ্লেষ 
একেবারে অপ্রসিদ্ধ হইলেও ষে উপায়ে ফোগবলে হদয়ঙগম করেন? তাহা এখনই 
বলুন 1১৫-১৯ 

বশিষ্ঠ বলিলেন,_হে রাম! এখন আমার এই সকল কথ শ্রবণ কর। 

ইহ শ্রুতিন্খকর ) ইহা দ্বারা নিখিল সন্দেহ-বৃক্ষের মূল উৎপাটিত হইবে । এবং 

আমার এই বাক্যসমূহের একতানুভবরূপ তত্ব-সাক্ষাৎকার অনুভূত হইবে, এই 
জন্য তোমাকে আমি আমার কথা শুনিতে অনুরোধ করিতেছি । এ জগতে 

সর্ববস্তই সর্বদ। শান্ত, অপ্রতিঘ, স্থুবিস্তৃত ; কোথাও কিছুই সপ্রতিঘ বিদ্যমান 
নাই। এই যে পৃথিব্যাদি বস্তনিচয় বিদ্যমান, এ সমুদয় ম্বপ্নসঙ্কল্পিত পদার্থের 
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গায় শান্ত) শুদ্ধ, সগ্ষিন্ময্ব এবং অপ্রতিঘাত। ইহার্দিগের কিছু কারণ নাই বলিয়! 

আদি, অস্তঃ সর্বত্রই সর্বসময়ে এই বস্তুনিচয় নাই। চিৎ নিজন্বভীবে থাকিলেও 

স্বপ্রাবস্থা লাভের ভ্রমরূপে জগদাকারে প্রতিভাসিত। অতএব তত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ 
স্বীয় বিবেক, বৈরাগয ও শ্রবণ-মনন প্রভৃতি প্রধত্রপাধ্য উপায়ে বাসনাময় মুর্তীকার 
মার্জিত করিয়া ভু স্বর্গ, বায়ু, আকাশ, পর্বত, সরিৎ ও দিক্প্রমুখ নিখিল জগংই 

অপ্রতিঘ বোধমাত্র বলিয়া! জাত হন । অন্তঃকরণ ইইতে আরভ্ত করিয়া মৃত্তিক- 
কাষ্ঠ-পাষাণাদি সকল পদার্থই শুন্য হইয়াও অশ্ষ্ঠ-স্বরূপ । সকলই চেতনামাত্র। 
অপর কিছুই নহে ।২০-২৫। এ সম্বন্ধে তোমাকে আমি ধন্দব উপাখ্যান বলিতেছি। 
তুমি মনোষোগ দিয়া এই সুন্দর উপাখ্যান শ্রবণ কর। পূর্বেও একবার তোমাকে 

ইহ| বলিয়াছি। কিন্তু পুৰ্বে উৎপত্তি দেখাইবার জন্য মনোমাজ জগতের কথাই 
ব্ক্ত করিয্জাছিঃ এখন “চিম্মাত্রই জগত এইবপ নির্বাণনিষ্কর্ষের জন্যই এই 
উপাখ্যান বলিতেছি। ইহ পুনরুক্তি বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু অধুন। 
কথিত প্রশ্রের উত্তর জানিবার জন্ট তাহ! শ্রবণ কর। এই পর্বত প্রভৃতি ষে 

মৃত্তহীন চিতই, ইহ! দ্বার| তুমি তাহাই জানিতে সমর্থ হইবে । পুর্বে কোন এক 
জগতে তপ্ত! ও বেদক্রিয়াশীল ইন্দু নামক এক ব্রাঙ্গণ ছিলেন। আকাশের 

যেরূপ দশটি দিক্, সেইরূপ উহার দশটি পুত্র ছিল। সেই পুক্রগণের প্রত্যেকেই 
মহাত্স!ঃ মহদাশয়ঃ মহত ও সত্যাম্পদ ছিলেন ৷ প্রলয়সময়ে যেমন একাদশ 

রুদ্রের মধ্যে দশ রুদ্রকে রাখিয়া এক রুদ্র অন্তহিত হন? সেইরূপ দশ পুজ্রের 
পিতা সেই ইন্দুবাঙ্গণ কাল সহকারে লোকাস্তরগমন করিলেন ৷ দিবনের যেমন 
সন্ধ্যা, সেইরূপ একতারাকল্পলোচন। তাহার অন্ুরাগবতী পত্রী বৈধব্য জন্য ভীত 

হইয়া স্বামীর অন্থগামিনী হইলেন ৷ সেই পরলোকগত দম্পতীর পু্রগণ শোক প্রবাহ 

সম্বরণ করিয়| তাহাদের ও্ধীদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন এৰং সকল লোক- 

ব্যবহার ত্যাগ করিয়। সমাধির নিমিত্ত অরণ্যে আশ্রয় লইলেন।২৬-৩২ 

বনগমন করিবার পর তাহাদের হৃদয়ে এইপ্রকার চিন্তা হইল যে, ধারণাই 
বিষয্বাক্ট হৃদয়ের স্থিরত্ব-সম্পাদনের মুল; কিন্তু সকল ধারণার মধ্যে কোন্ 

ধরণ! শ্রেষ্ঠসিদ্ধি দান করে ? আমর! কোন্ ব্যক্তিকে অবলম্বন করত হিরণ্যগর্ভ 

সদৃশ হইতে সমর্থ হইব? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দশ ভ্রাতীই সেই অরণ্যের 

এক শ্বাপদোপদ্রব-হীন গুহ্াণ্ুহে বন্ধপত্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া এইপ্রকার 
চিন্ত। করিলেন,_-এই ষে নিখিল জগৎ, যাহা পদ্মষোনি ব্রহ্মার অধিষ্ঠিত, ইহাই 
আমাদের ; যদি আমর এইরূপ ধারণায় নিশ্চল থাকিয়া আহ্থা স্বাপন করিতে 

মমর্থ হই, তাহা হইলে বিন! বাধায় আমর! পদ্মযোনির সহিত জগংম্বরূপ হইতে 

পারিব। এইরূপ চিন্তা করিভে করিতে তাহারা ব্রক্মার সহিত নিখিল ব্রন্গাণ্ড 
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পারণাপথে আনযন করিয়! চিত্রাপিতের ন্যায় নিমীলিতনয়নে দীর্ঘকাল অবস্থান 

করিলেন | তাহার] এইপ্রকার ধারণ] হইতে কখনই ভরষ্ট হন নাই; সেই 
অবস্থায় বদ্ধচিত্ত হইয়া এক বৎসর ছয় মাসকাঁল তাহারা অবস্থান করিয়া- 
ছিলেন। সে সমধে তাহাদের দেহ শুষ্ক কন্কালের শ্ঠায় হইয়াছিলঃ শবদেহবৎ 

হইয়া পড়িযাছিল। মাংসভোজী রাক্ষসসমূহ তাহাদের শরীরের মাংস খাইয়া 
ফেলিয়াছিল; তাহাতে এমন হইয়াছিল যে, রৌদ্রে যেরূপ ছায়। ধ্বংস হয়, সেইরূপ 
তাহাদের দেহ ধ্বংস হইয়! গেল 1৩১-৩৮। সেই সময়ে তাহার! দর্শন করিলেন; 

“অহং ব্র্গা” “আমরা ত্রঙ্গা” “এই যে জগৎ” এবং এই যে ভুবনত্রয়ধুক্ত স্যষ্টিঃ ইহও 
আমরা! এইপ্রকর সর্ববিষষে একা দেখিতে দেখিতে তাহারা দীর্ঘকাল 

অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। এইপ্রকারে একনিষ্ঠ ধ্যানে অবস্থান করার ফলে 
তাহাদেব দশ জনের দশ চিত্ত প্যানপরিপাক নিবন্ধন বিভিন্ন দশটি ব্রহ্মা - 

কার জগৎ এবং বিভিন্ন দশটি শরীর ধারণ করিল । তাহাদিগের ইচ্ছারূপিণী 

হইয়া চিৎই জগদাকারে পরিণত হইয়াছিলেন । তুমি যদি এরূপ আশঙ্কা কর 
যে, তবে কি চিতের ম্বভাবক্ষতি কিছু হইয়াছিল? তাহার উত্তরে আমি বলি, 
_-না? তাহা! কিছুই হয় নাই । চিৎ নিজ স্বভাবে অবস্থিত হইয়া! একাস্ত নির্মল- 

রূপা মুর্তিবিরহিতাই ছিলেন । অতএব দেখা যাইতেছে, নিখিল জগৎই সম্ধিন্ময় ; 
এই নিমিত্ত ভূমি, পর্বত প্রভৃতি সমুদয়ই চিদাখ্বক; এইপ্রকার যদি না হইবে, 
তাহা হইলে বল দেখি, সেই ইন্দৃপুভ্রগণের সেই ভ্রিজগৎপরম্পরা কিমাত্মক 
হইবে? অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত যে, উহা সম্বিদাকাশমাত্র ব্যতীত অন্ঠ কিছুই 

নহে। জলের তরঙ্গ যেরূপ জল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, সেইরূপ সম্বিৎতত্ব 
বাতীও চলনাদি কিছুই কিছু নহে । ৩৯-৪৪ 

সেই ইন্দুপুত্রগণের জগৎ যেরূপ শৃন্টে চিন্ময়মাত্ররূপেই প্রতিভীসিও, তদ্রুপ 
এই যে দৃশ্ঠ জগৎপরম্পরা, এ সকলের মধ্যেও কাষ্ঠলোষ্ট্রশিলাদি সমুদয়ই সেই 

চিন্ময্বমাত্র। ইন্দুপুল্রগণের সম্বল্পই যেরূপ এই জগগ্চাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তদ্ধপ 
পদ্মষোনির যাহা! সঙ্কল্প, তাহাই এই দৃশ্ঠ জগছ্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে । অতএব 
এই যে নিখিল ভূমি পব্বত+ ঘনসঙ্নিবিষ্ট বৃক্ষ ও মহাভৃতসমূহ দৃষ্ট হইতেছে, 
এ সমুদয়ই চিন্ময়মাত্ররূপেই বিস্ৃত। এই যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, এই যে 
পাদপ, পৃথিবী, স্বর্গ, গগন এবং শৈলশেণী দেখা যাইতেছে, এ সকলই সেই 

চিৎ। এ ইন্দুপুক্রগণের জগত্-প্রায় কোথাও চিদ্ব্যতিরিক্ততার সম্ভাবন৷ নাই। 
চিন্মাব্রগগন যেন কুলালের হ্যায় নিজ দেহরূপ ঘুর্ণিত চক্রের উপর নিজ 
শরীররূপ মৃত্তিকা উপাদান লইয়া! নিরস্তরই এই পর্গ বা স্থঙ্টি নির্মাণ 

করিতেছে | ৪৫-৪৯ 
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এই যে সর্মাদিঃ ইহ আর কোথাও আছে কি? ফল কথ, সমস্তই মিথ্যা 

এবং অসম্ভব | সঙ্কপ্পসন্কলিত স্থ্টিবিষয়ে পাষাণাদির যখন চৈতন্ত নাই তখন 

আর এই সকল দৃশ্য লোষ্টপর্বভাদি কি, বা কিরূপ বলিতে পার কি? ৫ । 

অনুভব, শ্বৃতি, স্বৃতিজন্য সংস্কার অথবা! ইচ্ছাকৃত সংস্কার যাঁহাই বল ন। কেন, সে 

সমুদয়ই সপ্বিৎবিশেষ ; ইহাদের অভ্যন্তরে অর্থ প্রকাশিত হয় এবং স্বীয় অভ্যন্তরে 
অভিব্যক্ত চিন্মা্রকেই ইহারা ধারণ করে; সুতরাং সর্বার্থ ই যে চিন্ময়, ইহাই 

নিশ্চয়। কারণ, পুর্বেই নিষ্র্ষ হইয়াছে যে+ অনর্থক কল্পনাদির স্থিতি অন্ 
প্রকার এবং অর্থকলাযুক্ত তন্বাবগাহী চমতকারশালীর চমতকৃতি ভিন্নরূপ ৷ 

অজ্ঞাত বিষয়ই চক্ষু গ্রভৃতি দ্বারা অনুভূত হয় এবং জ্ঞাত বিষয়েই স্বৃতি ও 

স্কার তুল্য বোধ হইয়! থাকে ; অতএব তাহার পূর্বে অজ্ঞাত বিষয়ের সিদ্ধি 
অবন্তঠই বলিতে হইবে । আরও দেখও তৃণ কাঁষ্ঠ গ্রভৃতি যদি চিদ্রপ ন। হয়ঃ তাহা 

হইলে তাহাদিগকে অজ্ঞাতও বল। চলে ন।। কারণ, জর়েই অজ্ঞানাবরণের 

আবশ্তক ; অতএব জড় হইতে অন্ত ব্রহ্ম অবধি সকলই তৃণাদির তত্ব$ আর সেই 

খরঙ্গসভ্তাই অন্ঠথাবোধ স্বৃতিসংস্কার দ্বার] ভ্রমের বশে জড়রূপে গ্রভাসিত। অতঃ- 

পরযে কারণ বলিব, তাহীতেও কাষ্ঠলোষ্ট্রাদিকে চেতন বাঁলধ। স্থির করিতে 

হইবে । ক্ষারণ) সেই পরম চিৎতেজই সর্বাত্মক সম্থিৎস্বরূপ ব্যষ্টিসম্টি-চিত্তে 

মণির ন্যায় মণিশ্রেণীতে প্রকাশমান হইয়। অন্তরে অবস্থান করত তৃণকাষ্ঠ 

প্রভৃতি বস্তরূপে ম্পষ্টতঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে । তৃণ-কাষ্ঠীদির চেতনত্ব এই 

কারণেও বলিতে হইবে ষে, সে মমুদয় তৃণকাষ্ঠাদি সেই কার্ধ্য-কারণ-শূন্ট 

বঙ্গেরই কৃষ্টিত্বরূপ । অতএব প্র ব্রঙ্গ হইতে কোথাও ব। কখন এ তৃণাদি স্বতন্ত্র 

নহে। যেরূপ সুর্যের প্রভাই স্র্য্যের স্বভাব? অগ্রকাশ নহে; তদ্রপ চেতনই 

বন্ধের সত্তা, অচেতনত্ব নহে । আুতরাং এ সমুদয়ই চেতন ব্রহ্ম, ইহাই চরম 

সিদ্ধান্ত | ৫১-৫৩ 

যেমন বিন কারণে নিয় ভূমিতে প্রবহূমাণ জল স্বয়ংই আবর্ত-তরঙ্গ প্রভৃতি 

বৈচিত্র্যের স্ঠায় অবস্থান করেঃ এই চিৎসলিলও সেই প্রকার নানা বৈচিত্র্য 

আপনা হইতেই বিরাজমান । ইহাতে অন্যের সাহাধ্য কিছুমাত্রই নাই। পান্স" 

কল্পে ভগবানের নাভিপত্মলীল। যেরূপ জগদ্রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল সেইরূপ 

চিন্মাত্র ব্রহ্ম হইতেই এই জগৎপরম্পর। প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং সেই চিদ্- 

রক্ম হইতে উহ! কিছুমাত্রই পৃথক্ নহে। তাই বলি, এই জগৎপরম্পর1 যদদি 

সেই ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র ন| হয়, বে ইহাই স্থির ষে; এই জগৎ চিন্মাত্র শূন্াত্মক 

্হ্ষমাত্র এবং ভাব ও অভাবের নিরাকরণ বশতঃ ভাঁবাভাবের মধ্যবর্তী চিৎ- 

পুরণমাত্রেই পর্য্যবসিত। স্থতরাং যাহার! এই সঙ্ষল্প-জগতে বিরাজিত সপ্থিন্য় 
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গিরি প্রভৃতিকে অনন্থিন্ময় বলেঃ সেই সমুদয় মূঢ় ব্যক্তি বিদ্বৎসমাজে উপহাসা- 
স্পদই হুইয়। থাকে । ৫৪-৫৭ 

এই জগৎ যখন চতুম্মুখ ব্রহ্মার সঙ্ষল্প হইতেই উদ্ভুত) তখন ইহ! 
মনোরাজ্যের ন্যায় চিন্মাত্রই ; এই সমগ্র জগৎই স্বপ্বং ব্রক্ষের ন্যায় বিরাজিত। 
ইহা শুন্টে শৃষ্ঠাত্মক সঙ্কল্পস্ব্ূপ বলিয়াই প্রথিত। যে সময় যত শীঘ্র এই 
প্রপঞ্চদৃষ্টি চিদ্দৃষ্টিতে অবলোকিত হয়ঃ সেই সময়েই এই ছুঃখেরও অবিলম্বে 

ংস হয়। আরও দেখ, যকাঁলে জগতদৃষ্টি চিদ্দৃষ্টিতে বিলম্বে দৃষ্ট হয় না, সেই 
সময় হইতেই উহা ঘন হইতেও ঘনতর হয়। যাহার! চিদ্দৃষ্টি ছার! এই জগৎ 
অবলোকন না করে, তাহার৷ চিরপাপবিজড়িত মুর্খ ; তাহাদের নিকট এ সংসার 

ব্জসারতুল্য স্ুকঠিনরূপেই অবস্থিত; তাহার! কখনও সংসারে শাস্তি লাভ 
করিতে পারে না । অতএব মহাফলদায়ক মনে করিয়া এ চিদ্দৃষ্টিই সুদৃঢ় করাও 

সমীচীন । এজগতে কোন আকুতি নাই কিম্বা! ভাবাভাব অথবা জন্ম-মৃত্যু 
প্রভৃতি বিকল্পও কিছুই নাই। একমাত্র পরম শান্ত ব্র্মই অবস্থিত আছেন। 

তিনিই নিজ পরমার্থ চিস্বভাবে এই প্রকারে প্রভাসিত হইতেছেন। ব্রহ্মাাতি- 
রিক্ত বাক্য একেবারেই নাই। ক্ফটিকত্ততস্তের অভ্যন্তরে পুভ্তলিকা-সমূহ থাকি- 
লেও আছ্যন্তহীন, অনাদি-নিধন। অতি নির্শলঃ অসীম চিদানন্দঘনৈকরূপে সেই 
্রঙ্মই নিত্য অধিষ্ঠিত। তাহার হম্তসমুহ সংখ্যাতীতরূপে ব্রক্মাগুব্যাপী হুইয়া 
রহিয়াছে ; তাহার চতুদ্দিকে অগণ্য চক্ষু, কর্ণ, মস্তক, কঃ উদর ও পদ 

প্রভৃতি অঙ্গনকল বিছ্বমাম। অধিকন্তু যখন সেই ব্রন্দমের মুক্ত-্বরূপ? তখন 

তিনি আত্মাকাশাত্মক সন্ম্র অজ “ইদমহং, রূপে পরিণত | ৫৮-৬৪ 
অষ্টসপ্তহ্যধিক-শতহতম সর্গ সমাপ্ত । 

উনাশীত্যধিক-শততম সর্গ 
বশিষ্ঠ বলিলেন।-_হে রাম! এই নিমিত্ুই বলিতেছিঃ এই জগত্রপ় একমচর 

শুদ্ধসত্ব চিন্মাত্রস্বরূপই | ইহাতে মূর্খ ব্যক্তির জ্ঞাতব্য সগ্রতিধরূপে ভূতসমৃহা দি 
কিছুই সম্ভব নহে। সুতরাং শরীরাদিই বাকে এবং সপ্রতিঘ পদ্ার্থই বা কে? 
এই ষে সমুদয় দৃষ্ট হইতেছেঃ এ সকলই অপ্রতিথ ব্রক্ষ বিস্ৃত। বৈধম্যবিহ্ীন 
শান্ত চিদাকাশই শান্ত চিদাকাশে বিরাজমান। আকাশেই আকাশ বিগ্কমান 
এবং জঞগ্তিতে জ্ঞপ্তিই বিজস্তিত হইয়া! থাকে। স্বপ্নের ন্যায় জাগ্রদ্দশ1য়ও সমগ্রাই 
শান্ত স্গিন্ময় হুইয়। অগ্রতিঘরূপে অবস্থিত আছে। সপ্রতিঘা স্থিতিই বা 
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কোথায় আর 'এই জগতে দেহাবয়বঃ নাড়ীবেষ্টনী কিনব! অস্থি-স্থিতিই ব। কি? 
সকলই সেই অপ্রতিঘ আকাশস্বরূপে পরিশোভমান ৷ এই এরীর সপ্রতিঘ 
্বপ্রশরীর তুল্য; হস্তপ্য়ঃ মস্তক এবং ইন্দরিক্গ্রাম এ সকলই সম্থিৎ, শান্ত ও 
অপ্রতিঘ ; কোথাও কোন কিছুই সপ্রতিঘ নাই। জগংস্থিতিসম্বন্ধে ব্রহ্গা- 
কাশের স্বপ্নরূপ স্বভাব হেতু এই সমুদয় প্রমাণসিদ্ধ হইলেও অপ্রমাণ, এবং 
সকারণ হইলেও অকারণই | ১-৭। কারণ ব্যতীত কার্ষ্যোৎপন্তি হয় না; 
সুতরাং তত্বদর্শনে ব্রন্দের বিকারহীনত্থ ও 'অদ্বিতীমত্ব বশতঃ অন্ত কারণের অভাব 
নিবন্ধন উৎপত্তির অভাবে এই অপলাপেরই উদ্ভব হইয়। থাকে । ভ্রমদর্শনে সৃষ্টির 

অনাদিত্ব নিবন্ধন কারণপরম্পরার সম্ভাবনা ও ব্রঙ্গের অপ্রাসদ্ধিহেত উৎপত্তি 
প্রভৃতি সকলই উপপন্ন হয় । এইরূপে স্বপ্রনিণয়বণে উভয়ের উৎপত্তি হওয়া 

অসম্ভব নহে । ফপ কথ।। যে যাহ। নিণুঘ করিষ। গাঁকে, সে তাহাই দর্শন করে। 

কিন্ত লৌকিক দৃষ্টিতে কারণ ব্যতীত সধ্থিদাত্মকরূপে উপণন্ধ এই জগৎ পূর্ণরূপ 
অসৎ অথবা সংও নহে । পরুস্ত সতের ন্যায় হহা ডপপন্ন হয় মাত্র । যখন 

্বপ্নদর্শন কর! যায়ঃ তখন সকল পদার্থই যেরূপ সব্বত্র সব্মথা উপলব্ধ হইয়। 
ণাকেঃ সেইরূপ চিন্মযুত্খ হেতু জা গ্রাদ্দশ।তেও সব্বাঝ্মপ্ূপত৷ ঘটে । এ ইন্দুপুক্র- 

গণের সন্কল্প-জগতের ন্যার এক৪ এক সহ্আ হয়ঃ এবং সন্বল্প-জগৎপরম্পরার 
সহিত লক্ষন্ভুত ভাবও উপগত হম। পক্ষান্তরে সহ সন্বিৎও আবার এক হওয়। 

সম্ভব । দৃষ্টান্তস্বরূপ বল যায" ব্রহ্মা, বিধুর ও রুদাঁদির সীযুজা পূর্বক থিত 
বিপশ্চিতের উপাখ্যাননিক্ষষস্থলেই কথিত । সিদ্ধান্তক্রমে উপাঁধ-মেলনে 

এক্যাপত্তি হওয়ায় স্থষ্টির সহিত সমুদয়ই একীভূত হয়। পুথগঞ্ূপে কতাব- 

স্কানের ষে একীভাব১ তাহ! লৌকিক ব্যবহারেও প্রখ্যাত । ৮-১৩ 
উদাহরণ এই» শত শত নদী প্রবাহ অনুসারে পুথক্ হইলেও যখন মিণিত হয়, 

তখন সেই একই সমুদ্রঃ এবং খতু-সন্তৎসরপরম্পরায় ঝিভন্ন ইইণেও ফণে সেই 
এক কালই । সচ্চিৎ আকাশ একই ; উহ। স্বপগ্নৎ পৃথক পুথক্ শরীরে 

সমুদিত হইয়। থাকে । এইরূপ অগ্ভবক্রমে "্পষ্টতঃ দৃষ্টিগোচর হইলেও স্বপ্ন 
' দষ্তু পধ্বতের ন্যায় নিরবয়বই। সেই অন্ুভবাত্মিকা সন্ষিংই ষ্িদৃশ্ত-দর্শনরূপে 

পরিদৃশ্ঠমান হইয়া থাকেন । তাই বলিতেছি” এ জগত একমাশ্র চিদাকাশই। 

যেরূপ একই নিদ্রা স্বপ্রাবস্থায় বেদনাত্মিকা এবং গুধুপ্ত দশায় অবেদনাত্মিকা, 

সেইরূপ এই জগতও বেদনায্মক ও অবেদনাখক হইয়া একই বলিয়া অবগত 

হইবে। যেমন পবন ও তাহার স্পন্দঃ সেইরূপ চিৎসপ্বিৎ ও জগৎ অস্বতন্তর 

অতএব জগৎ একমাত্র চিদাকাশস্বরূপই ; প্ররুতপন্ষে উহ্হা একই। ১৪-১৭। 
ষ্-ৃশ্-দর্শনরূপ যে ব্রিপুটী, তাহা চিৎস্বরূপেরই ভানমাত্র। উহা! সকলই 

৭৮ 
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শূন্যাকাশস্বরূপ । এ ক্রিপুটী স্বপ্রসদূশ শন্তমাত্রেই প্রতিভাসমান বলিয়া এই 
জগৎ একমাত্র সেই চিদকাশ জানিবে। এই যে জগন্ভাবঃ ইহ। সেই চিদ্ত্রহ্গে 
অসংই ; স্বপ্রকালে যেরূপ ব্যাপ্বাদিভঘ জন্মায়, 'সেইরূপ ইহা প্রথম স্থষ্টি 
হইতেই ্রমদৃষ্ট ; সুতরাং স্বপ্রদৃষ্ট ব্যাপ্রাদির ভয় যেরূপ প্ররৃতজ্ঞানের উদ্ভব 

হইলে নিবৃত্তি পায়, সেইরূপ ইভাও জানিবে। স্বপ্পে একই সম্িদের যেমন 

বহুবিধ ভান হইয়া থাকে, তদ্রূপ সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্গেও নান] বস্তরূপে ভান হয়। 

বহুদীপ-জ্যোতি গৃহমধ্যে যেরূপ এক বলিয়া বোধ হয়। সেইরূপ সর্ধশক্তির ষে 

একই মায়াশক্তি, তাহা বহু প্রকারে প্রতিভাত হয় ; ভ্রম বশতঃ আকাশে ষেরূপ 

বৃক্ষনিচয় শ্ফুরিত হয়, সেইরূপ শিবনামক সমুদ্রে ষে জলকণান্মৃর্তি, তাহাকেই 
সষ্টি বলিয়া জানিবে। ইহার বিশেষত্ব এই যে আকাশে পরিদৃষ্ট বৃক্ষসমূহ 
আকাশধাম-শৃন্যতায় অগ্বিদ্ধ হইণ। প্বুরিত হয় না, এই নিমিত্ত আকাশ হইতে 

রী সমুদয় ব্যতিরিক্ত-স্বরূপ ; পরস্থ ব্রহ্ম সমুদ্ে ষে স্থ্টিবিন্দু ম্ক,রিত হইয়। থাকে, 
তাহ। ব্রহ্ম-সমুদ্র হইতে কিছুমাত্রও ব্যতিরিক্ত-স্বরূপ নহে। ১৮ ২২ 

একোনাশীতাধিক-শততম সঞ্গ সমাপ্ 

অশীতাধিক-শততম সর্গ 

শ্রীরাম বপিলেন*_হে ভগবন্! স্র্য্কিরণ যেরূপ জগতের সকল ভাববস্তর 

সম্যগনুভূত অন্ধকারসমূহ নাশ করে, আপনিও সেইরূপ আমার প্ররুত- 
জ্ঞানের জন্য এই সংশয় দূর করুন। ষে সময় আমি বিদ্যাগৃহে পঙ্িত-সমাজে 

অবস্থান করিতেছিলাম, সেই সময় এক দিন বিদেহ-দেশ হইতে এক তাপস 

সেখানে আসিয়াছিলেন। সেই ৩পস্বী ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ ছিলেন যেরূপ, সেইরূপই 

রূপবান ছিলেন। তিনি এক জন মহাতপন্বী; তাহার দেহ-জ্যোতিঃ অনন্- 

সাধারণ ৷ ছুব্বাসা মুনির ন্ঠায় তিনি দেখিতে অতীব ছুঃসহ। সেই তেজন্বী 

তাপদ সেই স্থানে আগমন করিয়া সমাগত দীপ্ত ব্রাহ্মণ-সমূহকে নমস্কার 
করিয়া এক আসনে উপবিষ্ট হইলেন। আমরা সকলেই তাহাকে বিনীত- 

ভাবে অভিবাদন করিলাম । তত্কালে আমি বেদান্ত ও সাংখ্যসিদ্ধাস্তবাদ 

অধ্যয়ন করিতেছিলাম; সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠকে সমাগত, ম্থখোপবিষ্ট ও 

বিগতশ্রম দেখিয়া সেই পাঠ বন্ধ রাখিয়। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে? 

হে বক্ত-শ্রেষ্ঠ! বোধ হইতেছে, আপনি বহু পথ-ভ্রমণে পরিশ্রান্ত হইয়াছেন । 

মনে হয়ঃ কোন এক বিষয় জিজ্ঞাসার নিমিত্তই আপনি যত্র সহকারে বহু ক্লেশ 
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স্বীকার করিয়া এখানে আপিয়াছেন। আজ আপনি কোথা হইতে 
আমিতেছেন, বলুন। ১-৬ ৃ 

আমার প্রশ্ন শুনিয়৷ “সই তাপস ব্রাহ্মণ বলিলেন, মহীভাগ ! তুমি ঠিকই 

বলিয়াছ, আমি কোন বিষ জানিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছি। আমি যে 

বিষয়ের জন্য এখানে আসিয়াছি, তাহ প্রকাশ করিয়। এখনই তোমার সংশয় দূর 

করিতেছি। তুমি আমার কথা শ্রবণ কর। বোধ হয়, শুনিয়৷ থাকিবে; 
বৈদেহ নামে সর্বসৌভাগ্যসম্পন্ন এক দেশ আছে। সে দেশের সমুদ্ধির পরিচয় 
অধিক আর কি দিব, উহা! ষেন স্ষটকনিদ্দিত প্রদেশে শ্বগাঁয় প্রতিবিদ্বের স্াঁয় 

শোভমান। সেই বৈদেহ দেশে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং সেই স্থানেই 
আমার ৰিগ্াভ্যাস হইয়াছে। আমার দত্তশ্রেণী কুন্দপুষ্পবৎ শুভ্র; তাই আমি 
কুন্দদন্ত নামে আখ্যাত। অধায়ন শেষ হইলে আমার মনে বৈরাগ্যের উদয় 

হইল। আমি দেশত্রমণ আরম্ভ করি | পথে যাইতে যাইতে পথশ্রমে যখন 

আমার শ্রান্তিবোধ হইত, তখন আমি শ্রম দূর করিবার জন্ট দেব-ছিজ- 

মুনীন্দ্রদিগের আশ্রমে আশ্রদ্ধ গ্রহণ করিতাঁম । ৭-১০ 

এইরূপে গমন করিতে করিতে ক্রমশঃ আমি ্রপর্বতে উপনীত হইলাম। 

তথায় দীর্ঘকাল ধরিয়া কঠোর তপস্ত। করিলাম এবং দীর্ঘদিন বাঁস করিলাম । 

ধী পর্বতে এক বন আছে। তথায় তৃণাদি কিছুই নাই। সে বনে তেজ নাই 

অন্ধকার নাই, মেঘ নাই, কিছুই নাই; এঁ বন এমনই শৃন্ত, যেন উহা পৃথিবীতে 

বিভাত আকাশ! শ্রী শৃন্ঠারণ্যের অভ্যন্তরে একটিমাত্র কোমল কিসলয় 
দলযুক্ত বৃক্ষ আছে। সেই বৃক্ষের অনেক শাখা থাঁকিলেও এ বৃক্ষ অতি বৃহৎ 

নহে। শূন্তময় আকাশতলে এ বৃক্ষ যেন হীনপ্রভ সুর্য্যের ন্যায় বিভাভ। 

সেই বৃক্ষের শাখার অগ্রভাগে এক পবিভব্রাকার পুরুষ প্রলম্থিত আছেন । 

তাহার পদদ্ধয় নাভ্যাধার-রশ্মিতে এবং দেহ সেই বৃক্ষের চারিদিকে রজ্জু দ্বার। 

আবদ্ধ। তাহাকে দেখিলে মনে হয়, যেন সুর্য্যদেব নিজ রশ্মিমধ্যে অবস্থিত 

রহিঘ়্াছেন। সেই পুরুষের মস্তক নিয়দিকে এবং চরণদ্বয় মৌনদাম-নিবদ্ 

স্ববস্থায় উর্দদিকে অবস্থিত। যে বৃক্ষে সেই পুরুষ লম্বমান আছেন, উহা 

শালী বৃক্ষ; সেই শাল্সলী বৃক্ষ মহাপর্বরগ্স্থিুক্ত । এক দিন আমি সেই বৃক্ষের 

নিকট দিয়া গমন করিতেছিলাম । এ বৃক্ষস্থিত কতাঞ্জলিপুট ব্রাঙ্মণকে দেখিয়া 

মনে মনে চিন্তা করিলাম, এই ব্রাহ্মণ যাবজ্জীবন এই বৃক্ষে অবস্থান করত 

অক্ষত-পরীরে জীবন ধারণ করিতেছেন । কারণ, দেখিতেছি, এখনও ইহার 

নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে। ইনি কি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন 

কিশ্বা শীত, গ্রী্ মকলই সহ করিব অবস্থিত আছেন ? ২১-১৭ 



৬২০ বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ 

এইরূপ চিন্ত। করিয়। আঁমি সেই লম্মমান পুরুষের সেব। করিতে লাগিলাম । 

ত্রাহার ঘেবার জন্ত আমি অনেক দিন শীন্ত-গ্রীষ্ম-জনিত কষ্ট সা করিলাম । 

ক্রমশঃ আমার প্রতি তাহার বিশ্বাস জন্মিলে আমি জিজ্ঞাস। করিলামগহে ভগবন্ ! 

আপনি কে? কি নিমত্তই বা এই উৎকট তপস্ত। করিতেছেন ? দেখিতেছিঃ 

আপনি বহুকাল জীবনধারণ করিয়াই এইরূপে অবস্থান করিতেছেন 1১৮-২০ 

আমার এই কণ। শুনিয়। সেই বুক্গ-বিলম্ষিত তপস্বী বলিলেনঃ_হে তাপস । 

আমার এ সমুদয় বিষয় জানিয়। তুমি কি ফল লাভ করিবে ? 

এ জগতে' যত শরীরী আছেঃ তাহাদের প্রত্যেকেরই ইচ্ছ' স্বতন্ত্র; ইহা তুমি 
্রানিবে। তাপস এই কথ। বলিলে আমি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাহাকে 

আবার জিজ্ঞাস। কবিলাম । তিনি এবার আমার কথার উত্তরে বলিলেন, 

আমার জন্মস্থান মথুবাপুরী। আমি পিতৃগৃহে পিতৃপ্রযত্বে লালিত-পালিত 

হইয়াছিলাম । আমার যখন বাল) ও যৌবনের মধ্যাবস্থা, তখন আমি শব্দ 
এবং অর্থশাঙ্ধে বুতপত্তি লাভ করিলাম । তাহার পর আমার নব-যৌবন 

উপস্তিত হইল। আমি (ভাগেচ্ছ হইলাম । বুঝিলাম, রাজাই সমুদ্র ভোগ্য 

বস্বর আম্পদ। এইরূপ বুঝিয়। আমি চিন্ত। করিতে লাগিলাম যে, কি উপায়ে 

আমি সপ্ত মহাহবীপযুক্তা পৃথিবীর উদার অধিপতি হুইয়৷ অর্থিগণের মনোরথ 

পুরণ করিতে সমর্থ হইব? আমার এই চিন্তার অনুরূপ প্রয়োজনসিদ্ধির 

নিমিত্ত আমি এখানে এইরূপে অবস্থান করিতেছি । এইখানে আমার দ্বাদশ 

বর্ষ কাটিয়া! গিয়াছে । হে মামার অকারণবন্ধু! এই আমি তোনার প্রশ্নের 

উত্তর দিলাম। তুমি এখন নিজ স্থানে গমন কর। আমি যে পর্যন্ত 

না নিজ অভীষ্ট লাভ করিঃ ?স পধ্যন্ত এইরূপেই স্দৃট স্থিতি অবলম্বন করিয়া 
থাকিব | ২১-২৬ 

হে রাম! তিনি এই কথা কহিলে আমি তাহাকে যাহ। বলিলাম, শ্রবণ 

কর। আমার কথ। শুনিতে তুমি নিশ্চয়ই কষ্ট অনুভব করিবে ন।। কারণ, 

ধাহারা ধীমান্, তাহার! বিশ্ময্জনক কথ। শুনি কখনই কষ্টবোধ করেন ন।। 
আমি সেই পুরুষকে বলিলাম, হে সাধু-শ্রেষ্ঠ! যত দিন না আপনি নিজ-অভী 
লাভ করিতেছেন, তত দিন আমিও আপনার অভীষ্টরক্ষণ ও সেবার জন্য 

এই স্থানে অবস্থান করিব। আমি এই কথ। বলিবার পর সেই সাম্যাবলবী 

পুরুষ প্রস্তরবৎ মৌন হইয়া রঠিলেন। তাহার ছুই চক্ষু মুদ্রিত হইল। 
তাহার বাহিক ক্রিয়াকল্পন। কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না; অতএব তাহার সেই 
শরীর মৃতের ন্যায় হইয়। রহিল । তখন আমিও সেই মৌন পুরুষের নিকট 
ছয় মাস পধ্যন্ত শীতোষ্াদি সহ কাদা নিরুদ্ধেগে বাদ করিতে লাগিলাম | 



নির্বাণ-প্রকরণ ৬২১ 

এক দিন দেখিলাম, স্ুষ্যের ন্যা এক তেজঃশালী পুরুষ ূর্য)মগ্ুল হইতে অবতরণ 
করিয়। সেই স্থানে আগমন করিলেন। তখন আমরা ছুই জনেই কাধ- 
মনোবাক্যে তাহার সেব। করিলাম। সেই আগন্তক পুরুষ এইপ্রকার 

অমৃতনিষ্যন্দিমনোহর বাক্য বলিলেন,_হে শাখাবলশ্বিন্ ত্রক্ষন! আপনি 

তপস্তা হইতে নিবৃত্ত হউন; আপনি আপনার আভিলষিত বর গ্রহণ করুন । 

আপনি আপনার এই দেহে তপোধম্মবলে সপ্ত সহস্র বৎসর যাবৎ সপ্ত সাগর- 

দ্বীপ-সমন্বিত৷ পৃথিবীর পরিপালন করিবেন । এইরূপ অভীষ্ট বর গ্রদান করিয়া 
দেই দ্বিতীয় দিবাকরসদৃশ পুরুষ যে হৃর্ধ্যমগ্ডল হইতে দ্মাবিভূ্তি হইমাছিলেন, 
তাহাতেই প্রবেশ করিয়। তিরোহিত হইলেন । ২৭-৩৫ 

এইপ্রকারে সেই বৃক্ষশাখাবলম্বী তাপস শাস্ত্রে ধাহার কথ। শ্রবণ করিয়া- 
ছিলেন, সেই বরেণ্য আদিত্যদেবকে অগ্ত প্রত্যক্ষ করিলেন এবং বরদান- 

ব্যবহারে তাহাকে চিনিতে পারিলেন। সেই পুরুষ তিরোহিত হইলে আমি 
সেই লন্ধবর তপস্বীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে ভগবন্! আপনার বৃক্ষশাখ। 

বলঘ্বনস্বরূপ তপস্তার ফল ফলিয়াছে। আপনি অভীষ্ট বর লাভ কারয়াছেন। 

অতএব এই বৃক্ষশাখ। পরিত্যাগ করিয়। এখন নিজ গৃহে গমন করুন । তিনি 

আমার প্রস্তাবে ষেমন সম্মত হইলেন, অমনি তাহার পদদ্ধয় বন্ধনযুক্ত ইইল। 

যেন হস্তিশাবকের চরণ বন্ধনস্তম্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। তাহার পর 

তিনি ম্লান করিলেন, পবিভ্রহস্তে অধমর্ষণ করিলেন, এবং আমার সহিত 

পারণ-কার্ধ্য সম্পন্ন করিলেন। আমরা দুই জনেই পুণ্যবলপ্রাপ্ত ফলসিদ্ধি ঘারা 
তথায় তিন দিন নিরুদ্ধেগে বিশ্রাম করিলাম । এইরূপে সেই ত্রাঙ্গণ সপ্ত দ্বীপ 

ও সপ্ত সমুদ্র-সমন্থিতা সমগ্র পৃথিবীর ভোগেচ্ছায় সেই বৃক্ষশাখাগ্রে লম্বমান ও 

উদ্ধপাদ হইয়। তপন্ত। দ্বার! হৃর্য-পুরুষের নিকট হইতে অভীষ্ট বর লাভ 
করিলেন । তার পর তিন দিন বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিয়! চরণের ব্যথ। দূর হইলে 
পর আমার ন্যায় বন্ধুর সহিত মথুরাপুরীস্থ স্বীয় তবনাভিযুখে গমন 

করিলেন । ৩৬-১০ 

অশীত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত 



একাশীত্যধিক-শততম স্গ 

কুন্দদস্ত বলিতে লাগিলেন, _সাধংকালে সূর্য্য ও চন্দ্র যেরূপ নিজাবাসাভিমুখে 

যাইবার অন্ত স্ব স্ব দিকে গমন করিতে থাকেন, আমরাও সেইরূপ সায়ংকালে 
স্ব স্ব আবাসাভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তাহার পর বোধনামক 

নগরে গমন করিলাম। তথায় এক আমবন-সুশোভিত পর্বত আছে। আমর! 

নেই পর্বতে বিশ্রাম করিয়। দুই দ্রিন এঁ নগরে বাস করিলাম । তৎপরে আনন্দিত- 

মনে যাইতে যাইতে বহুপথ অতিক্রম করিলাম। পরদিবস বিশাল ভূভাগ 
প্রাপ্ত হইলাম। সেই সমুদয় ভূভাগে প্রচুর শীতল জল এবং সংখ্যাতীত িগ্বচ্ছায় 
বনবৃক্ষ বর্তমান। সেই স্কানের নদীতীরে যে সমুদয় লতারাঁজি আছে, 
তাহা! হইতে পুষ্পনমৃহ নিপতিত হইব! সেই ভূভাগকে সম্পূর্ণ পাওুবর্ণ করিয়াছে । 
জলের উপর বিক্ষিগ্রভাবে যে সকল তরঙ্গঝন্কার উঠিতেছে, তাহাতে পথিকগণ 

আনন্দলাভ করিতেছে । সু্সিগ্জ বনচ্চায়া় উপবিষ্ট হইয়! মুগ ও বিহঙ্গমকুল 

রব করিতেছে তত্রত শাছল-শ্তাম-দদেশে তৃণসমূহের স্কলদলের উপর হিমশীকর- 

কণ। মুক্তা-শ্রণীবৎ »শাভমান রহিয়াছে । সেই ভূভাগের কোন স্কান অরণ্য- 
তুল্য, কোথাও শৈলসম্কুল, কোথাও নগর ও গ্রামের স্তায় শোঁভোজ্জল, 
কোন স্থান বিবরৰছুল, আবার কোথাও ব1 জলময়। আমরা সেই ভূভাগ পার 

হইলাম ; ক্রমে আোত'ও সরোবরসমূহও অতিক্রান্ত হইল। তাহার পর 
আমর! এক স্ুনিবিড় কদলীবনে উপস্থিত হইলাম । আমরা তখন বড়ই 

পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, সেই জন্য তথায় তুষারশীতল কদলীদলের শধ্যা 
নির্াণ করিয়। তাহার উপর শয়ন করিয়। রাত্রিধাপন করিলাম ।১-৭ 

তৎপরে তৃতীয় দিনে আমরা এক পদ্মগুল্মদল্পরিশোভিত অরণ্য- 

প্রদেশে উপস্থিত হইলাম । আকাশ যেরূপ ছিন্ন-ভিন্ন মেঘ দ্বারা! বিভক্ত, সেইরূপ 
এ অরণ্যনাগ ভৃণকাণ্ঠাদি-সঞ্চয়নকারী জনগণ দ্বার। জ্ুবিভক্ত হইয়াছিল । এখানে 

উপস্থিত হইয়া! সেই ত্রাক্ষণ প্রক্কৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্ত বনে প্রবিষ্ট 

হইলেন। সেই বনে প্রবেশ করিবার সময় তিনি আমাকে এই কথা বলিয়া! গেজেণ 
ষে দেখ, আমরা আট ভাই; আমাদের ভ্রাতৃগণের সকলেরই অত্যন্ত রাজা- 
ভোগেচ্ছ। হইয়াছিল । নেই জন্য আমরা সকলেই তপস্তার জন্য এব সম্িন্ময় ও 
একবিধ সঙ্ল্লে দুঢ়নিশ্চয় হইফ়্াছিলাম । আমার অন্ত সাত ভ্রাতারও সেইপ্রকার 
নিশ্চয় অবলম্বনীয় হইয়াছিল । তাই তাহারা এই গৌরী-আশ্রমে গমন করিয়া 
প্রভৃত তপস্তা দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া বাঁ করিততছেন। ইহার পুর্বে আমিও 
আমার সেই সকল ভ্রাতার সহিত এই গৌরী-আশ্রমে তপস্তার জন্য বাস 
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করিতেছিলাম, অতএব প্রথমে যে আশ্রম দেখা গিষ়াছিল, আজ সেই আশ্রমই 

সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি। শ্র আশ্রমই নিশ্চয় সেই আশ্রম | ৮-১৩। এ্ী দেখ, 
আশ্রমের পুষ্পরা শি-সমুদ্ভাসিত বৃক্ষতলে মুগ্ধ হরিণশিশু শয়ন করিয়া আছে। 

আশ্রমে যে পর্ণকুটীর দৃষ্ট হইতেছে, তাহার প্রান্তে শুকপক্ষিগণ বিশ্রাম করিতেছে 

এবং উহার বন্ুপ্রকার শাস্ত্রবাক্য উচ্চারণ করিতেছে ; স্ুতরাংইহাই যে সেই 

আশ্রম, সে সম্বন্ধে এখন কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এখন এস, আমরা 
খর ব্রচ্মলোক সদৃশ আশ্রমে শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত গনন করি । ঁ আশ্রমের পুণ্য- 
প্রভাবে আমাদের সকল পাপ ধ্বংস হইবে, চিত্ত অতি পবিত্র হইবে । তত্বজ্ঞান 
লাভ করিয়৷ বাহার! পৃর্ণমন। হইয়াছেন, তাহাদের দর্শনের জন্ট ীরচেতা 
বিদ্বান্গণের চিত্তও ব্যাকুল হয়। তিনি এই কথ! বলিলে, আমরা সেই আশ্রমে 
গমন করিলাম । তথায় যাইয়া দেখিলাম, সেই আশ্রমস্থ তপস্থিগণ সেই 
মহারণে) সংহারাকারে শূন্তরূপ ধারণ করিয়াছেন ! সেখানে বৃক্ষ» পর্ণশালা, 

গুল্সঃ মনুষ্য, মুনি, যুনিবালক, বেদী, বাক্ষণ প্রভৃতি কিছুই নাই। সেই অরণা 
শূন্য, কেবল সীমাহীন ; তাহীর চতুদ্দিক্ উত্তপ্ত। সে কানন এন্সপ শুন্ যেঃ 

যেন পৃথিবীতে আকাশের উদ্ভব হইয়াছে । তাহা দেখিয়। আমার সমভি- 

ব্যাহারী ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন।_হায়, কি কষ্ট! এ কি দেখি- 
তেছি! তাহার পর আমরা উভয়ে খছক্ষণ ধরিয়া ঘুরিতে লাগিলাম ঃ 

বুরিতে ঘুরিতে এক স্থানে এক ক্িদ্ধচ্ছবি ঘনচ্ছায় বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর 

হইল | ১৪-২০ 

তথ।য় যাইয়! দেখি, সেই বৃক্ষতলে এক বৃদ্ধ তপস্বী সমাধিস্থ হইযা আছেন । 

আ।মর। ছুই জনেই সেই বৃক্ষচ্ছায়ায় শাদ্বলক্ষেত্রে খষির সম্মুখে " হুক্গণ উপবিষ্ট 

রহিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাহার ধ্যানভঙ্ক হইল নাঁ। তাহাতে আমরা অত্যন্ত 

উতৎকঠিত হইয়া পড়িলাম | পরে চাঞ্চল্য দমন করিতে না পারিস়্া চীৎকার 

করিয়। বলিলাম,_হে মুনে! আপনি ধ্যান-ভঙ্গ করত চক্ষু উন্মীলন করুন। 

আমার সেই উচ্চ স্বর শ্রবণ করিয়া মুনির ধ্যান-ভঙ্গ হইল। জলদগর্জন শ্রবণ 

রিলে সিংহ যেরূপ জ্স্তণ করিয়া থাকে, তদ্রুপ আমার সেই উচ্চশবে তিনি 
জন্তণ করিয়া বলিলেন।__হে সাধুদ্ধয়! তোমরা কে? পূর্বে যে গৌরী-আশ্রম 

ছিল, তাহা এখন কোথায়? এই শৃন্ত কাননে আমাকে কে আনিয়াছে? এখন 
যে কাল চপিতেছে, এ কোন্ কাল? তাহার এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম 

--হে ভগবন্! আপনার প্রশ্নের বিষয় আপনি স্বয়ংই জ্ঞাত আছেন, আমরা 

এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না । আপনি যোগবলে সর্ধস্ত হইয়াছেন, তবে কি জন্ 

আপনি স্বয়ং ইহা জানিতে পারিতেছেন না ?২১-২৬ 
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আমার এই কথ! শুনিয়া তিনি পুনরায় সমাধিস্থ হইলেন এবং নিজের 
আমাদের সকল বৃত্তাস্তই প্রত্য্গ করিলেন। তাহার পর মুহূর্তমধ্যেই তিনি 
ধ্যান হইতে প্রবুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন,__হে সাধুদ্ব ! সেই বিশ্ময়জনক বৃত্তান্ত 

তে।মরা শ্রবণ কর। এই যে রমণীর বেণীর স্যার পুষ্পশোভিত কদস্ববৃক্ষ দেখিতেছ, 

এই বৃক্ষই আমার আবাসভূমি, স্থতরাং ইহ! পুত্রের স্াশ্ন কৃপাপাত্র। কোন এক 

কারণে পুর্বে সতী গৌরী বাণীশ্বরীরূপে এই বনে দশ বৎসর অবস্থান 
করিয়াছিলেন । সে সময় সকল খতুই তাহার সেবা করিয়াছিল। সেই জন্য 
এই নিবিড় বন তখন হইতে গৌরীবন নামে প্রসিদ্ধ। তখন হইতেই 

এখানে ভ্রমরকুলের স্থমধুর বঙ্কারে চঞ্চল হইয়। কোকিলগণ কলনাদ করিতেছে । 
পুষ্পবর্ষণকারী তরুসমূহ দ্বারা আকাশবিতান শত এত চন্দ্রবিশিষ্টের স্ঠায় 

প্রতিভাত হইতেছে এবং পদ্মরেগুকণায় দিগ দিগন্তর পরিব্যাপ্ত করত পুর্বন্ী 

ধারণ করিতেছে । তখন হইতেই মন্দার ও কুন্দপুষ্পের সুগন্ধে দিগ.দিগন্ত 
আমোদিত হইতেছে; চতুদ্দিকে প্রশ্মুটিত পু্ন্তবকরূপ চন্ত্রবিশ্বসমূহে 
অসীম শোভ। দেখ। যাইতেছে । সন্তানক নামক 'দবরৃক্ষের স্তবকাবলীর হাস্ত- 

চ্ছটায়্ এ অরণ্য মনোরম হইয়াছে । আনন্দদায়ক সমীরণে লতাবনিতাঁসমূহ অতীব 
শোভাশালী হইতেছে ৷ তদবধি 'এই বসস্তাবাস বনভূমি নিরন্তর মধুকরগণের 
নবসঙগীতে মুখরিত হইতেছে; ভ্রমরীসমন্থিত পুষ্পময মণ্ডপসমূহ বিরাজিত 

হইতেছে, আরও সেই সময় হইতেই এই বনে স্থুর-সিদ্ধ-বধূগণ চন্ত্রকিরণ-স্থকুমার 
পুষ্পদোলায় দোছুল্যমান হইতেছে 1২৮-৩৪ 

এই বনে হারীত, হংসঃ শুকঃ কোকিল? কোক, কাক, চক্রবাক? গ্ৃত্রঃ ভাস 

ও চটকাদি পক্ষিলমূং তখন হইতে শোভা সম্পাদন করিতেছে । ভীষণ কুকুট, 

কপিঞ্রল। ময়ূর ও বক পক্ষীরা তদবধি ক্রীড়া করত এ ধন মনোহর করিয়াছে 

এবং দেব? গন্ধবর্ব) যক্ষ ও সিদ্ধগণ এই বনের  কদস্বস্রস্বতীর চরণকমল*কর্ণিকায় 

প্রণত হইতেছেন । এখানে পবনের গতি সর্বদাই বিদ্যমান, সেই জন্ট নক্গব্রলোক 

ও মেঘলোক সর্বদাই স্তবর্ণকোমল চম্পকশ্রেণী হইতে গন্ধ গ্রহণ করিয। থাকে; 
তখন হইতেই মৃছ্মন্দ সমীরণে কোমল কিশলয়দল ক্ষুদ্র ক্ষুত্র লতারাজি হইন্ভত 

খসিয়! পড়িতেছে ৷ লতাসমূহ বিস্বৃত হইয়া কুঞ্জসকল আরও সমারৃত ও সুরক্ষিত 
করিয়া রাখিতেছে, তাই এই অরণ্য অত্যন্ত শীতল হইয়াছে । কদন্বঃ করখীর, 

নারিকেল, তাল ও তমালাদি বৃক্ষনিচয়ের কুস্থমপরাগপুগ পতিত হওয়ায় এ 

বনভূমি নিরন্তর পীতবর্ণ। তদ্দবধি এ অরণ্য পদ্মসহ কুমুদোতপলমগ্ডিত কমলাকরে 
চকোর, চক্রধাক ও হংসসমূহ প্লুভগতিতে চলিতেছে এবং সেই হইতেই এই 
বনভূমিতে তাল, গুগ গুল; চন্দনঃ পারিজাত ও কদস্ব প্রভৃতি উত্তম বৃক্ষের 
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অত্যন্তরে সর্ব্যাভিলাষপুরণশক্তি বিরবাজিত। কোন এক কারণে এই অরণ্যে 
শিবসীমস্তিনী গৌরী কদশ্বর্বতীরূপে শিবমস্তকস্থিত চন্ত্রকলার স্ঠায় দীর্ঘকাল 
বাস করিয়া আমিতেছেন ।৩৫-৩৯ 

একা শীত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত 

দ্যশীত্যধিক-শততম স্গ 

সেই বৃদ্ধ তাপস বলিলেন” _এই বনের ,কদম্ববৃক্ষে গৌরীদেবী স্বেচ্ছাবণে 
দশ বৎসর বাস করিয়াঃ আবার দেবদেৰ মহাদেখের বামদেহার্দরূপ আত্মমন্দিরে 

আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন । ত্াহীরই স্পর্শরূপ অমৃতে সিক্ত হইয়াছিল বলিয়। এই 
তাহার পুভ্রতুল্য কদন্বরৃক্ষ আজিও জীর্ণ হয় নাই । দেবী গৌরী যখন হইতে এই মহ।- 

বন পরিত্যাগ করিয়! গিয়াছেনঃ তখন হইতেই ইহ সাধারণের ফল-পুষ্প-কাষ্ঠা্ি 
প্রভৃতি জীবিকার আশ্রয়রূপে সাধারণভোগ্য হইয়াছে । আমি স্বয়ং মালব 

নীমক দেশের রাজ| ছিলাম । এক দিন রাজ্যশ্রী পরিত্যাগ করিয়। বহু আশ্রম 

লমণ করত এই বনে আগমন করি । অত্রত্য আশ্রমবানীর। আমার সংকার 

করেন। আমি এই কদঘ্ববৃক্ষের তলে ধ্যানমগ্র হইয়া অবস্থান করিতে 
থাকি । ১-৫ 

এইরূপে কিছুদিন গত হইলে তুমি তোমার সপ্ত ভ্রাতার সহিত তপস্তার 
ঘন্য এই আশ্রমে আগমন করিয়াছিলে! তোমর। অগ্ট ভ্রাতাই পরম তপন্থী 

»ইয়াছিলে ; তোমাদের আচরণে অন্যান্য তপস্বিগণও তোমাদের পুজ! 
করিয়াছিলেন । তাহার পর ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে একমাত্র তুমিই শ্রীপর্ব্বতে 
গিক়্াছিলে। দ্বিতীয় ব্যক্তি তপপ্যার নিমিত্ত স্বামী কান্তিকের নিকট গমন 

কন্তরন। তৃতীয় ব্যক্তি বারাণসীধামে গিয়াছিলেন এবং চতুর্থ ভ্রাতা তপস্যাথ 

হিমালয়প্রদেশে প্রস্থান করেন। তোমার অপর চারিটি ভ্রাতা এইখানে 

অবস্থান করিয়াই অতিমাত্র তপস্তাচরণ করেন। তোমাদের সকল ভ্রাতারই 

একমাত্র বাসন! এই ষেঃ যেন সপ্তত্বীপ। পৃথিবীর, অধীশ্বরত্ব লাভ করি। তৎ্পরে 

দেবগণ পররতুষ্ট হইয়া! উত্তরোত্তর বর প্রদান করিয়া তাহাদের মনোভীক্ট 

পূরণ করিলেন । ব্রহ্ম! যেরূপ পৃথিবীতে ধর্ময় সত্যযুগ ভোগ করিয়! ব্রন্দলোকে 

গমন করেন, সেইরূপ তোমার ত্রাতৃগণ ও তুমি নিজে তপন্তায় নিরত থাকিলেও 

৭৯ 
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তোমার অপেক্ষা না৷ করিয়াই তোমার ভ্রাতৃগণ শ্ব স্ব ভবনে প্রস্থান 

করিলেন । ৬-১২ 

হে ভব্য ! তোমার সেই ভ্রাতৃগণ প্রত্যক্ষ নিজ অভীষ্ট দেবতার সকাশে যত্ব সহ- 
কারে এই বর ষাচঞ। করিলেন ষেঃ হে দেবি! এই সপ্ত ্বীপে আমাদের আধি- 
পত্য যত দিন বিগ্ভমান থাকিবে, তত দিন নিখিল প্রজাই যেন সত্যবাদী হয় এবং 

মকল সপ্ত দ্বীপাবলীই যেন স্ব স্ব আশ্রমধর্দে অবস্থিত হ্য়। ইঞ্টদেবত। 
তাহাদের প্রার্থনান্বরূপ বর গ্রাদান করিয়। তৎক্ষণাৎ অস্তহিত হইলেন। ১৩-১৫। 

তাহার পর তাহারা সকলেই এবং তাহাদের আশ্রমবাঁসিমাত্রেই নিজ নি 

ভবনে গমন করিলেন ; মাত্র আমিই এই স্থানে অবস্থিত রহিলাম ) তাহাদিগের 

সহিত গমন করিলাম ন। । আমি এই নিজ্জন স্থানে ধ্যানমগ্ন হইয়। এই বাগীশ্বরী- 

কদগ্বভলে পর্বতবৎ নিশ্চলভাবে বাস করিতে লাগিলাম। ক্রমে খতু-সম্বংসরাত্মক 
এই কালগ্রবাহ অতীত হইয়া গিয়াছে । এই বনের গ্রান্তস্থিত লোকগণ এই বন 

ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিয়াছে । ইহার ছেদ ভেদ যেরূপই হউক না কেন, এই 

কদন্ব-বৃক্ষের কিম্থ কিছুতেই ম্লানভাব নাই । ইহা সর্সমষেই একইভাবে 

বিগ্ধমান। ইহাকে সকলেই “বাগীশ্বরী-গৃহ” বলিয়। অর্জন! করে আমি 

সমাধিস্থ হইয়। এই বৃক্গতলে একমনে অবস্থান করিতেছি । ইহ। দেখিয়। লোকে 

আমাকেও সমসন্ত্রমে পুজ| করিয়া থাকে । এইপ্রকার ব্যাপার চলিতেছে, 
ইতিমধেয তোমর| ছুই জন কঠোরতপ। পুরুষ এখানে আগমন করিয়াছ। আমি 

এই সকলই ধ্যানযোগে দর্শন কবিয়। তোমাদিগকে বলিলাম | ১৬-২০ 1 এই 

জন্য বলিতেছিঃ হে সাধুদ্বর! তোমর1 এই স্থান হইতে উঠিয়া নিজগৃহা ভিমুখে 
প্রস্থান কর। তোমার অন্ঠান্ত ভ্রাতার। স্ব স্ব কলব্র ও বন্ধুগণের সহিত পুর্ববেহ 

সম্মিলিত হইয়াছেন। দেবলোকে যেরূপ অষ্টবন্থুর মিলন ঘটে, সেইরূপ 

তোমরা মহাত্ম। বলিয়া তোমাদদিগের অষ্টভ্রাতারও নিঞ্জ গৃহেই মিলন ঘটিবে 

সেই বৃদ্ধ তাপসের এই কথ! শুনিয়া আমার সন্দেহ উপস্থিত ইইল। আমি 

সেই আশ্চর্ষয বিষয় যাহ! জিজ্ঞাস! করিলাম, হে সভ্যগণ! আপনার। 
তাহ! শ্রবণ করুন। বৃদ্ধ তাপসকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে ভগধম্! 
সপ্তত্বীপসমন্থিত! পৃথিবী এ জগতে একটিই আছে ; অতএব আমার ত্রাতৃবর্গ একই 
ময়ে কিরূপে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর আধিপত্যলাভে সমর্থ হইলেন ? ২১-২৪। 

বৃদ্ধ তাপস উত্তর দিলেন, এইরূপ ধুগপৎ আধিপত্য অসম্বন্ধ প্রলাপ নচে 
আর যদিই ইহা অসন্বদ্ধ হয়, তাহা হইলে ইহ! অপেক্ষাও অসম্বদ্ধ ঘটনার বিষখ 
বলিতেছি, শুন। এ দ্তপন্বী অষ্টঘ্রাতা দেহাবসানে সকলেই সপ্ত দ্বীণে4 

অধীশ্বরত্ব লাভ করিবে ইহারা ষে প্রকার মহাপীঠগৃহে মণ্ড দ্বীপাধিপি 
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হইবেঃ তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর। শী অষ্ন্রাতার সৌন্দর্্যশালিনী 
আটটি বনিতা যেন পূর্রাদি অষ্টদিকের অষ্টতারার স্ঠার শোমান|। 

দ্রাতৃগণ তপন্তার জন্য গমন করায় সই বনিতাগণ সকলেই অত্যন্ত 
দুঃখাভিভূতা হইলেন। কারণ, ক্ত্ীলৌকের স্বামিবিরহ সর্পদংশনের 
হায় অসহনীয় । তখন ' বনিতাগণ বার বাঁর নিজ নিজ স্বামীকে স্মরণ করিয়। 

শত চীন্দ্রায়ণতুল্য কঠোর তপস্তা করিলেন। তাহাদের তপস্তায় দেবী ভগবতী 

পার্বতী সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের অস্তঃপুরে অনৃষ্ঠভাবে অবস্থান করত সকলকেই 

স্বতন্বরূপে বলিলেন যে, অয়ি বালাগণ ! তোমরা পতি ও নিজের জন্য বর 

গণ কর। আহ।! রৌদ্রতাপে মঞ্জরী যেমন ম্লান হয়, সেইরূপ তোমর! 

বহুদিন কষ্টভোগ করিম্বাছ। ২৫-৩২। দেবী পর্বতীর এই কথা শ্রবণ করিয়। 

নই স্ত্রীগণের অন্তম! চিরন্টিক। (দবী পার্ধনীর পাদ-কমলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান 
করিয়। নিজ ইচ্ছামত (দবীর স্ব করিতে লাগিলেন। তখন তাহার মন 

ননা-জড়তায় পরিপূর্ণ হইল । পরে মেঘদর্শনে মমুরী যেরূপ কেকারব 
করিয়| থাকে? তদ্রপ তিনি সেই আকাশবাপিনী দেবীকে মধুর স্বরে 
বলিলেন,-_হে দেবি! দেবাদিদেব এঞ্করের মহিত আপনার যেরূপ অবিচলিত 

প্রেম আমার স্বামীর সহিত আমার প্রেমও তদ্রপ অবিচলিত হউক) আর 
এক প্রার্থনা, আমার ম্বামী যেন অমররূপে চিরদিন জীবিত থাকেন | ৩৩-৩৫ 

পার্বতী বলিলেন,_হে বালিকে ! স্থষ্টির প্রথম হইতে নিয়তির কৃতসন্বল্প হেতু 

এপন্ত। কিংবা! দাঁনাদি দ্বারা অমরত্বলীভ ঘটে না। অতএব তুমি অন্য কোন 

পর প্রার্থনা কর। ৩৬ 

দেবীর এই কথা শুনিয়। চির্টিকা বলিলেন)--তী বর লীভ করিবার 
মদ আমার অধিকার ন1 থাকে, তবে আমকে এই বর দিন যে, আমার পতির 

নৃহ্যুর পর তাহার জীবাত্ম। গৃহমধ্য হইতে যেন মুহুর্তের জন্যও বহির্গমন ন। করে। 
আমার ম্বামীর দেহপাত হইলেই যেন এইরূপ ঘটে। হে মাতঃ অন্বিকে! 

অন্ততঃ এইরূপ বরই আমাকে দান করুন । ৩৭-৩৮ 
»পার্কবতী বলিলেন,__তাহাই হইবে ; আরও, তোমার স্বামীর দেহাস্ত ঘটিলে 

তনি সপ্ত দ্বীপের অধীশ্বর হইবেন এবং তখন তুমিই তাহার মহ্ষী হইবে, 

ইহ| নিঃসন্দেহ। ইহা বলিয়া জগতের আননাবর্ধনের জন্য আকাশগর্ভোভুত মেঘ- 
গর্জনবৎ সেই গৌরীবাক্য নিবৃত্ত হইলে পার্বতী অস্তহিত হইলেন ; অন্যান্য 
সকলেও মহাবর লাভ করত দিগন্ত হইতে প্ররত্যাবৃত্ হইলেন। তখন 
একদিকে স্বামিগণ শ্ত্রীদিগের নিকট আমিতে লাগিলেন ; ভ্রাত্গণ এবং বন্ধু 

বান্ধবগণেরও সমাগম হুইল । ৩৯-৪২। অন্য দিকে উহ্বাদিগের এক সংকর্মমফলের 
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বিস্বপ্বব্ূপ যে অসামঞ্জন্তব্যাপার ঘটিঘাছিল। তাহা বলিতেছি। শ্রবণ কর। 

ভ্রাতুগণ'খন তপস্তাঁয় প্রবৃত্ত হন। তখন তাহাদের মাতা-পিতা ছুঃখিতচিত্তে পুত 

বধু প্রভৃতিকে লইয়! তীর্থ ও মুনিগণের আশ্রম-সমূহ দর্শন করিবার জন্ত যাত্রা 
করিলেন। শারীরিক স্তুখভোঁগে তাহাদের কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না; পুল্রগণের 

মঙ্গলের জন্য তাহারা কলাপগ্রাম নামক তীর্থে গমন করিতে লাগিলেন। 

যাইতে ষাইতে কপিলবর্ণ, ভন্মান্থুলিপ্ত, উর্ধকেশ এক সঙ্ীক পুরুষ তাহারা দেখিতে 

পাইলেন। তাহাকে দেখিয়াও তাঁহার! খষি বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না, 

তাই তাহার কোনরূপ সংকারাদি না করিয়াই চলিতে লাঁগিলেন। অধিক 

সত্বর-গমন করিবার জন্য ধুলি ছড়াইয়! যাইতে লাগিলেন । তাহা দেখিয়! সেহ 

মুনির ক্রোধ হইল। তিনি বলিলেন।_ওরে মূর্গ। তুই পত্ী ও পুক্রবধু 
প্রভৃতিকে লইয়া তীর্থে ষাইতেছিস; আর আমি ছুব্বাস|! এখানে রছিয়াছি, তুই 

আমার পুঁজ! না করিয়াই গমন করিলি? এই অপরাধে তোর পুর ও 

পুল্রবধূগণের তপস্তালন্ধ মহাবর বিপরীত ফল প্রদান করিবে । ৪৩-৪৯ 

সেই মুনি এই কথ। বলিলে, অষ্টন্রাতার পিত। নিজ স্ত্রীও পুল্রবধূগণের 
সহিত যখন তাহার সংকার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই মুনি ওখনহ অন্তদ্ধীন 

করিলেন। এই ব্যাপারে সেই পতিপত্বী পুত্রবধূগণের সহিত হতাশায় দুব্বণ 

হইয়া পড়িলন। তাহাদের হৃদয় গভীর ছঃখে অতান্ত ক্রিষ্ট ইইল। তাহারা 

মানমুখে নিজগৃহে ফিরিয়া আমিলেন | এই নিমিত্তই বলিতেছিলাম যে, তাহা- 
দের কোন বিষয়েই নামঞ্জন্ত নাই; অধিকন্তু গৃহমধ্যে সপ্তদ্বীপ-সমান্িত 

রাজের কল্পন। করিলে, ত্যন্তর্থত শৈল-সমুদ্রাদির কল্পান! অসামঞ্জশ লক্ষ্যের 
অন্তর্গত না! হইলেও অসামগ্স্ত লক্ষ্যের উদ্ভব হওয়া সম্ভব । গলে গণ্ড, তাহার 

উপর স্ফোটক। আবার সেই ক্ফোটকের উপর স্ফোটক হইলেঃ যেরূপ অনিষ্টের 
উপর অনিষ্ট এবং তাহার উপরও অনিষ্টপাত ঘটে, এই কথিত ঘটনাও তদ্রুপ 
জানিবে। যেমন একমাত্র শূন্তম্বরূপ আকাশ; উহাতে উৎপাত নিমিত 

গন্ধব্ববগর, ধূমকেতু ও উন্ব। প্রস্ৃতি দৃশ্ত অসম্ভব নহে, তদ্ররপ এই শূন্তামাত্র 

স্বরূপ সঙ্ধরময় চিদাকাশরূপ মহাপুরে এইরূপ কোটি কোটি আশ্চর্য্য অনামগ2৫. 
সম্ভবপর ।৫০-৫৩ 

দ্যশীত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত 



ত্রযশীত্যধিক-শততম সর্গ 

কুন্দদস্ত বলিতে লাগিলেন, তাহার পর আমি নেই গোৌরী-আশ্রমবাসী 
তাপসকে প্রশ্ন করিলাম । সেই তাপসের কেশসযুহ পক হইয়া আতপশুঙ্ক 
কুশাগ্রবৎ তখন জর্জরিত হইয়াছিল। তাহার সকাশে আমার জিজ্ঞামার 
বিষয় এই যে, যেখানে একইমাত্র সপ্ততবীপা পৃথিবী বিরাঁজিতা, সেখানে তাহার। 
অষ্ট ভ্রাতাই কি প্রকারে সপ্তঘীপের অধীশ্বরত্ব লাভ করিলেন এবং যে জীব গৃহ 
হইতে বহির্গত হয় না, সেই বা কি প্রকারে দিগ্বিজয়ে সমর্থ হইল? আরও, 
দেবতাগণ বর দিলেন, অথচ কিনিমিত্ই বা সেই সমুদয় শাপফলে বিপরীত- 
তাবপ্রাপ্তি হইল? বাস্তবিক যাহ। শীতপ ছার।, তাহাতে কি প্রক!রে নিদাঘের 

আতপ হওয়া সম্ভব? একই ধর্মীতে কিরূপে বিরুদ্ধ বর এবং শাপ-ফলের 

অবচ্ছেদেক শুভাশুভ ধশ্ম থাকিতে পারে? আর? এক-ধল্মীতে অবস্থান যদি 

সম্ভব না হয়, তাহা হইলে তাহাদের পরস্পর স্বস্ব আশ্রিতত্ব হওয়াও সম্ভব 

নহে; কারণ, যাহ! আধার, তাহাই বাকি প্রকারে আধেঘ হইতে পারে ?১-৫ 

গৌরী-আশ্রমের সেই তাপ বলিলেন)__হে সাধো! তুমি ইহাদের এই 
অদামঞনত দেখিতেছ কি নিমিত্ত? পরবর্তী ঘটনা শ্রবণ করিলেই তোমার 

এই প্রশ্নের সমাধান হইবে । তুমি তাহা শ্রবণ কর। আজ হইতে অষ্টম 
ধিনে তোমরা দুই জন নিজ বন্ধুঙ্গনাধিষিত মথুরাঁদেশে উপনীত হইবে এবং 

সেখানে বন্ধুজনগণের সহিত কিছুদিন স্বখে অবস্থান করিবে । তাহার পর সেই 

আট ভ্রাতারই ক্রমে ক্রমে মৃত্যু হইবে! বন্ধুগণ অগ্নি দ্বারা তাঁহাদের দাহ- 
সংস্কার করিবে? তাহাদের সম্থিদাকাশ জীব পৃথক্ পৃথক থাকিয়া ক্ষণকাঁল যাবৎ 

সুযুণ্ত জড়ের শ্টায় অবস্থান করিবে। তখন তাহাদের সেই বর-শাপাত্মক 
কর্মসকলের ফল অবস্তপ্তাবী বলিয়া একত্র চিত্তবিচ্ছিন্ন আকাশে সম্মিলিত 

হইবে এবং তত্তৎ ফল্প্রদ অধিষ্ঠাতুদেবরূপে নিজ নিজ অনুকূল বিষয়-ঘটিত 
*পৃথক্রূপ সম্পুট করিতে থাকিবে! পরে সেই সম্পুচীভূত বর ও শাপ বিভিন্ন 
শরীর ধারণ করিবে । ৬১১1 তখন বরসমূহ স্থশোভন, কমলহন্ত; ব্রন্মদ্াস্তর 
চন্রশুভ্রাঙ্গ ও চতুভু জধর হইবে ; আর শাপমকল হইবে-_ত্রিনেত্র) শুলহস্ত ভীষণ, 

কৃষ্ণমেঘসদৃশ, িভুঞ্জ ও ত্রকুটীবন্ত, ' তখন সেই বর সকল বলিবে”_হে শাপরৃন্দ! 

তোমর! দূর হও । এখন বস্তপ্রস্ভৃতি খতুসমূহ্র অভ্যুদয়সময়ের স্টায় আমাদেরই 

আগমনকাল। অতএব আমাদিগকে অতিক্রম করিবার শক্তি কাহীরও নাই। 

এই কথা শুণিয়৷ শাপরৃন্দ বলিবেত_তোমরাই দুর হইয়া যাও। এক্ষণে 



৬৩০ বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ 

আমাদিগের আগমনের সময় উপস্থিত হইয়াছে । বরগণ আবার বলিবে।_হে 

শাপবৃন্দ! তোমাদের উৎপত্তি খষি হইতে, আর আমাদের উদ্ভব সূর্য্য হইতে। 

দেখগণ খধিগণ হইতে শ্রেষ্ঠ ; ইহ। বিধাতারই বিধান ; কারণ মুনিগণের পৃবেবই 

দেবগণকে বিধাত। স্জন করিয়াছেন 1১২-১৬ 

বরগণের এইরূপ বাক্য শরণ করিয়া শাপবৃণ্দ কুদ্ধন্বরে বলিবে_হ্ছর্ষ্য 

হইতে তোমাদের উৎপত্তি; আর আমর] কুদ্রাংশ হুইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি । 

(দবগণের মধ্যে কৃদ্রই শ্রেষ্ঠ । সেই শাপবিধাতা খধির রুদ্রীংশ হইতেই উদ্ভব । 

শপবৃন্দ .এই কগা বলিঘ্বা পর্বতের শুঙ্গোতক্ষেপণের ন্যায় ত্রিশুলাগ্র উত্তোলন 
করিল; তাহা দেখিক্স। বরগণ হাস্ত করত শন্র শাপগণকে মনে মনে প্রণাম 

করিয়। প্রকাশ্তে বলিবে, ওহে? হে শাপবৃন্দ! তোমরা অন্ায় আচরণ ত্যাগ কর; 

কার্ষের যাহা অবপ্তন্তাবী ফলঃ তাহারই বিচারে মনোযোগী হও | দেখ, বিবাদ 

করিয়া অবশেষে যাহ! করিতে হুইবে, পুর্বে তাহারই বিচার করা উচিত। 

বিবাদের ফলে পিতামহ ব্রহ্মার সকাশে গমন করিতে হইবে ; তথায় যাইয়। যেরূপ 

হয়ঃ একট! মীমাংসা হইবে । যাহ। পরে করিতে হইবে, তাহা পূর্বেই করা 
হউক না কেন? বরগণের এই কথ শ্রবণ করিয়া শাপবৃন্দ তাহা স্বীকার 

করিবে । বাস্তবিক মূর্খ হইলেও যুক্তিযুক্ত কথা কে না স্বীকার করিয়া থাকে? 

তাহার পর শাপবৃন্দ বরগণের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিবে; কারণ। সন্দেহ 

পুর করিতে মহাম্মসগণই একমাত্র গতি । যাহ! হউক+ শাপ ও বরগণ ব্রহ্মার নিকট 

উপস্থিত হইয়। প্রণাম করিবে এবং তাহাদের পরম্পরের মধ্যে যে সকল ব্যাপার 
ঘটিয়াছিল, তাহা প্রকাঁশ করিবে 1১৭-২৪ 

তখন ব্রপ্ধা বলিবেন)_ওহে বর ও শাপাধীশ্বররৃন্দ! তোমাদিগের মধ্যে 

শা্্রালোচনা ও দৃঢ়াভ্যান হেতু যাহাদের আকার দু ত।-সম্পন্ন, তাহারাই 
অস্তঃসারবান্ এবং তাহারাই জয়ী হইবে। এখন তোমর! নিজেরাই পরম্পর 

বিচার করিয়া দেখ যেঃ তোমাদের মধ্যে কাহার অন্তঃসারযুক্ত। ব্রঙ্গার এই 

কথ। শ্রবণ করিয়া বর ও খাপ এই ছুই পক্ষই পরস্পরের সারবত্ত পরীক্ষা 
করিবার জন্ত পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে । তাহারা উভয় পক্ষই পরস্পরের, 

হৃদয়সার পরীক্ষা! করিয়া! অবগত হইবে এবং সকলেই প্ঁকমত্যনহকারে পিতামহ 
ব্রহ্মাকে তাহা জানাইবে ।২৫-২৭ 

পূর্বে শাপবৃন্দ বলিবে) হে 'ব্রঙ্গন! আমরা পরাজিত হইয়াছি ; কারণ, 
আমরা বুঝিয়াছি, আমাদের কিছুমাত্র অস্তঃসার নাই। এদিকে এই বরগণই 
শৈলবৃক্ষবৎ অন্তঃনারবান্ এবং বজ্ের ন্যায় স্থিরতর | হে প্রভো! আমরা শাপ 

ও বর উভয়ই সম্গিন্ময্ ; আমাদের একটা পৃথক সত্তা নাই। বরদাতার £এই 
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ধর দেওয়! হইয়াছে? এইপ্রকার সম্িৎ বিদ্যমান) এই সপ্থিংই যাঁচকের নিকট 

“আমি “বর লাভ করিয়াছি এই জ্ঞানরূপে বিরাজিত | বঢরর ফল 

স্খভোগের আয়তনম্বরূপ। আবার উহাও জ্ঞানমাত্রেরই কলনাত্বক স্ফুরণ 
ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে। তাহার পর সগ্থিংই দেহরূপে পরিণত হইয়া! দেশ- 
কালাদি কল্পনার শত শত ভ্রমবশে সেই সেই ভোগ্য বিষয় দর্শন করে, অনুভব 
করে এবং মেই সম্থিংই যাহা খাছ্যরূপে প্রাপ্ত হয়ঃ তাহাই ভক্ষণ করে। তাহাতে 

যখন শাস্ক্োক্ত তপশ্চরণের সময় দুঢ় সঙ্ষল্প দ্বার। বশীরুত সমিদাত্মা হইতে পরি- 

গৃহীত হইয়। বরকল্পন। ফলকালে পুষ্টিলাভ করে, তখনই তাহ।রা অস্তঃসারযুক্ত 

হয়ঃ 'এবং তখনই অজেয় হইয়। থাকে ; কিন্তু শাপ জন্য সশ্বিৎ) সেরূপ নহে 1১৮-৩১। 

বগদাতৃগণের নিকট যাহার] বরগ্রার্থনা করেঃ তাহার। যখন বরদাতৃগণের 

বরদাঁন দীর্ঘদিন ধরিঘ। অভ্যাস করে, তখনই উহ! অন্তঃসারবান্ হব। কারণ, 

স্গিৎ দ্বার] যাহ] দীর্ঘকাল অভ্যস্ত হইয়! থাকে, তাহাই সম্বিদের সারমৃত্তিতে 

পরিণত হঃ এবং সম্বিৎও সত্বরই তন্মযী হইয়। থাকে । ঘে সকল শুদ্ধ সম্থিৎ 

শাস্ত্রোক্তরূপে খ্যাত? তাহার মধ্যে যাহা অত্যন্ত শুদ্ধাঃ তাহাই সমধিক ফল দান 

করে; আর যাহা অশান্ত্রীয় স্ব, তাহার মধ্যে অতি 'অশুদ্ধ। সমিৎই সময়ে 

অত্যধিক প্রবল হইয়া উঠে; অতএব ফলবিষয়ে উহাদের কিছুমাত্র সমত্ব নাই। 

ক্গণ।ংশেও জোট্টই ন্যায়পুরক হয় বলিয়। তাহারই প্রাবল্য ঘটে। এই নিমিত্ত 
জোষ্ঠত্ব জন্য বর সম্বিদ্-প্রবল হইয়া উঠে, অন্ায়কাধ্যসম্বন্ধে শাপের কোন অংশই 

প্রাবল্যকারণ নহে । তাই বলি? পরম্পরবিকুদ্ধ বর-শাপের ষখন সমতা ঘটিবে। 

তখন দুগ্ধমিশিত বারির স্তায় শুভাশুভ উভয্-কোটিস্থিত মিশ্রফলেরই উদ্ভুব 

হইবে । ন্বপ্নকালে পুরাত্মিক। চিৎ যেরূপ পুরবাসিগণের দেহভেদে 

বিভক্ত বলিয়াই প্রত্যযীভূত হয়? তদ্রুপ একই সময়ে বিভিন্ন দেশভোগা 

সমতাপ্রাপ্ত বরশাপও বিপশ্চিৎ উপাখ্যানের ন্যায় উপাধিভেদে একই সময়ে 
দেহ-ভেদ দ্বার দ্বিবিধ রূপ ধারণ করে এবং স্বয়ংই তাহা অনুভব করিয়। 

থাকে 1৩৩-৩৮ 

*». শাপগণ ব্রহ্মার সকাশে এইপ্রকার তত্বাখ্যান বাক্ত করিয়া বলিবেঃ হে 

্রহ্ষন্! ভবৎসকাশে যাহা! শিক্ষা করিয়াছিলাম+ তাহাই আবার আপনাকে 
বল অতীব ধৃষ্টতাজনক ; সুতরাং উহা অশোভন ৷ আপনি আমাদের এই ধৃষ্টত। 

ক্ষম। করুন । আমরা আপনাকে প্রণাম কগিতেছি । এইরূপ বলিয়া সেই শাপগণ 

চলিয়া যাইবে । তখন মনে হইবে? চক্ষুর তিমিররোগের উপশম হওয়ায় আকাশে 

ভ্রমবশে কেশোগুক যেন দুর হইল। শাঁপগণ যাইবার সময় নিজদিগকে বৃথা 

চেষ্টাকারী ও স্বীয় মু়তাখ্যাপক বলিয়া নিন্দা করিবে । শাপগণ চলিয়া যাইবার 
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পরই দেবী গৌরী তাহাদিগের পত্রীগণকে পুর্বে ষে সকল বর দিয়াছিলেনঃ সেই 
সমুদয় বর আসিয়া শাপের স্থান পুরণ করিয়া অবস্থান করিবে 1৩৯-৪১ 

তাহার পর তাহার] তখন ব্রক্মার নিকট আগমন করিঘ্বা] বলিবে,__হে ব্রহ্মন্ ! 

এই সকল ভাবী সপ্তত্বীপাধিপরূপে নির্দিষ্ট আীবগণের শব গৃহ হইতে কি 

উপায়ে বাহির হইবে তাহ! আমর। জানি না। কারণ, তাহার রোধকরূপে 
আমরাই আদিষ্ট হইয়াছি। এই সকল বীর বরশ্রেষ্ঠই সপ্ত-দবীপাধীশ্বরগণকে যুদ্ধে 
দিগবিজয়ী করাইবে। অতএব এ কার্ষেয বিরোধ অবশ্ঠন্তাবী; এই নিমিত্ত 
আপনাকে পবিনয়ে নিবেদন করিতেছিঃ হে দেবেশ্বর! আমাদের মঙ্গলের জন্য 

এখন য।ছ। কর। উচিত, আপনি তাহা! আদেশ করুন ।৪২-৪৪ 

ব্রহ্মা বলিবেন+_হে সপ্তিদ্বীপাধীশ্বর বরগণ, এবং হে গৃহরোধ বরগণ ! 

তোমাদের ছুই পক্ষেরই অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে । কারণ, তোমর। এ বিষয়ে 

পরম্পর অপেক্ষী রহিয়াছ । আরও) দীর্ঘকাল ধরিয়! তোমাদের এ বিষয়ে পরস্পর 

ইচ্ছাবিরোধ ও বাসনার অভাব থাকিলেও সেই অষ্ট ভ্রাতা মৃত্যুর পর হইতেই 
নিজ গৃহের ভিতর বহুকাল যাবৎ সপ্তত্বীপের অধীশ্বররূপে অবস্থান করিবে। 

তাহাদের খন যেমন যেমন (দহাঁবসান ঘটিবেঃ অমনি তাহার! নিজ গৃহে সণ্ড 

ত্বীপাধিপতি হইবে । অত্তএব দেবীপ্রদত্ত সকল বরই তাহাদের সিদ্ধ 

হইযাছে 1৪৫-১৭ 

ইহ।| শুনিম। বরগণ সকলেই একসঙ্গে বলিবে-_ প্রকৃতই ষদি তাহার। সপ্তত্বীপের 

অধাশ্বর হয়) তাহা হইলে সেই অষ্ট ভূমগ্ডল কোথায় বিদ্কমান এবং সপ্ু্বীপাত্মক 
অষ্ট সম্পত্ভিই ব| কোথায আছে? আমরা অবগত আছি, এ জগতে একটিমাত্র 
ভূমগ্ুল আছে এবং বৈদিক ও লৌকিক উক্তিতেও এইরূপ প্রাপিত্ধ। আর 
যদিই ব| বিভিন্ন ভূমগ্ডল থাকে, তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে,কি প্রকারে সে সমুদয়ের 
এক্ষুদ্র গৃহের ভিতর আবদ্ধ থাকা সম্ভব 1_স্থষ্ম পদ্মকোষের ভিতর হন্তীর 

বাস কিরূপে হইতে পারেঃ এসকল আমাদের নিকট বলুন 1৪৮-৪৯ 
ব্রহ্ম! বলিবেন,_তোমরাই কি, আর আমরাই বা কি, সকলেই ব্যি- 

সমষ্টি সম্পন্ন সমগ্র জগদ্ব্যোমাম্মকরূপে একমাত্র চিৎপরমাণুর অভ্যস্তল্রে 

বিরাজিত, অন্তরে স্বপ্রই অনুভূত হইয়া থাকে, অতএব এ সমুদয়ও সেই পরমাণুর 

অন্তর্গত নিজগৃহমধ্যে প্রতিভাত; এই নিমিত্তই যাহা পরমাণুর মধ্যস্থিত গৃহাত্ত- 
রালে পরিমিত? তাহার যদি স্দুরণ হয়ঃ তবে তাহাতে অপুর্বত্বই বাকি আর 

আশ্চর্যযদ্রনকত্বই বাকি হুইতে পারে? যখনি মৃত্যু হয়ঃ তখনি এই যথাবস্থিত 
জগৎ ঘনাকারে প্রতিভাত হইয়! থাকে । চিৎস্বরূপের অণুর অন্তরালস্থিত 
গৃহমধে) এই জগৎ পর্যন্ত পরিমিত হয়, সুতরাং এই সপ্তত্বীপ। পৃথিবী খে 
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স্ুর্তি পাইবে, তাহাতে আর বিস্মযকি আছে? যাহ। জগত্ত্বরূপে প্রভাদিত 
হয়, তাহা চিৎই। শৃল্তত্বে প্রতিভাত আকাশবৎ চিম্মাব্রই এই জ্গদক্নপে 
আভাতিত। এ ক্ষেত্রে কোথাও এ জগত মুর্ত্যাকারে নাই? যাহা দেহে পরিমিত 

হইতে পারে ন। | ৫০-৫৪ 

বরদ ব্রঙ্গা ধখন এই সকল কথা৷ বলিবেন, তখন সেই বরবৃন্দ সেই পূর্বক ক্লিত 
'আধিভৌতিক ভ্রান্তিময শরীরসমূহকে তত্ববিচারে ত্যাগ করিয়া আতিবাহিক 
দেহ ধারণ করত ব্রক্গাকে প্রণিপাত্ত করিবে এবং সেই স্থান হইতে বিরোধ পরি- 

হার করত তাহার| একত্র যুগপৎ কতুগণের সেই সেই মনঃকল্পিত সপ্ত দ্বীপে মেই 

সেই দেবতার গৃহকোষে গমন করিবে । তখন সেই অষ্ট ভ্রাতাহ সেই গৃহমধ্যে 

অবস্থান করত যক্জাদি সৎকর্ম করিয়। বন্ধুবর্গের সহিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া আদিরাজ 

সাধজুব মন্থুগণের কুলে সপ্তত্বীপের অধীশ্বররূপে অবস্থান করিবে। তাহার] 
পর্ম্পর পরম্পরকে অবগত হইতে পারিবে না ; সকলেই বন্ধুভাবে পরম্পর বাস 

করিবে । তাহাদের রাজ্যভেদ গাকামু সকলেই আধিপত্যসম্বন্ধে কিছুই জানিতে 

পারিবে না। পরস্পরের ভূমগ্ুলে পরস্পর যাইবেঃ কেহই কাহারও বিরুদ্ধ 

চেষ্টায় রত হইবে না । ৫৫-৫৮। তাহাদের কেহ তারুণ্যসুন্দররূপে মহানগরী 

উজ্জয়িনীর নিংহাসনে মহাস্তখে অবস্থান করিবে; কেহ বা শাকদ্বীপের রাজ। 

হইয়। পাতালতল জয় করিবার জন্য গমন করিবে এবং সমুদ্রগ্ভে ভ্রমণ করিবে ; 

কেহ ব| প্রজাপুঞ্জের সহায়তায় দিগবিঞ্রন করত কুশদ্বীপ রাজধানীতে স্থখে 

রাঁজত্ব করিবে; কেহ শাল্সলীদ্বীপের হিমালয়-শিখরস্থিত নগরীর কেলি-সরোবরে 

বিগ্ভাধরীগণের সহিত জলক্রীড়ায় প্রমত্ত থাকিবে; কেহ ক্রৌঞ্চদ্বীপে গমন 

করিয়। সেই স্থানের সপ্তবীপসমৃদ্ধিহীন স্থব্র্ণপুরে অষ্টাহ যাবৎ অশ্বমেধঘ সু 

করিবে; আবার কেহ বা দিগগজগণের উৎপাটিত দন্ত দ্বারা কুলপর্বত সমুদয় 

আকর্ষণ করত অন্য ব্বীপের রাজার সহিত ধুদ্ধ করিতে উদ্যত হইবে | ৫৯-৬৪। 

নাতৃগণের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা গোমেদ দ্বীপে বাস করিয়া কামপরবশ হইয়া 

ুষ্বরত্বীপাধিপতিকে পরাজয় করত তাহার কন্ঠার পাণিগ্রহণের নিমিত্ত সৈন্য 

প্রেরণ করিয়। শক্রদেশ উতৎপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইবে এবং অন্য এক জন পুষ্কর- 

দ্বীপবাসী হইয়। লোকালোকপর্বতে আধিপত্) লাভ করিয়। রড্রের আকর দর্শনের 

জন্য দূতের সহিত গমন করিবে। ইহার! এইপ্রকারে নিজ গৃহকোষে শ্ব স্ব 

প্রতিভাবিত দ্বীপে আধিপত্য করিতেছে দেখিয়া সেই দুই প্রকার বরই পূর্বোক্ত 

আতিবাহিক দেহে আভিমানিক আকার ত্যাগ করত সেই অষ্ট ভ্রাতার অষ্ট 

প্রীব-সিতের স্থিত আকাশে আকাশের সহিত মিলিত হইবে । এইপ্রকারে 

সেই অষ্ট ভ্রাত। আনন্দময় রাজ্য ও অতীষ্ট বস্ত পাওযার জন্ট দীর্ঘকাল সন্তোষ 

৮০ 
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লাভ করিবে । তাহাদের বরলাভ হওয়ায় তাহার ফলস্বরূপ কার্য্যার্থের বিকাশ 

ঘটিত হওয়াতে সেই ভ্রাতৃগণ সেইরূপ সপ্তধীপের আধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ 

হইবে৷ বাস্তবিক তথ্য এই ষে, প্রত্যক্চৈতন্যের অন্তরে দৃঢ়নিশ্চয়াত্মরূপে যাহা 

স্কুরিত হইয়া থাকে, বাহিরে তাহাই প্রকাশিত হুয়। অতএব তছুপষোগী 
তপ জপ প্রভৃতি কর্ম দ্বার] কে না উহ! লাভ করিয়া! থাকে ? ৬৫-৭০ 

ব্রাশীত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত । 

চতুরশীত্যধিক-শততম স্গ 
কুন্দদন্ত বলিলেন” _সেই বৃদ্ধ তাপস এই সমুদয় ব্যাপার বর্ণনা করিলে 

আমি তাহাকে আবার প্রশ্ন করিলাম ষেঃ সেই গৃহের অল্পপরিসর স্থানে 

প্রত্যেকেরই পঞ্চাশখকোটি-যোজন-দীর্ঘ ভূমগুল গ্রাতিভাত হইবে কি প্রকারে ? ১। 
কদশ্বতাপস তাহার উত্তরে বলিলেন, চিদ্ধাতু সর্বব্যাপক ; তাহার স্বরূপ হইতেছে 

এই যে, প্রপঞ্চহীন আকাশন্বরূপ হইলেও নিজ সর্বগামিত্ব নিবন্ধন যেখানে যেখানে 

তিনি অবস্থান করেন, সেই (সই স্থানেই আম্মাতে স্বংই আম্মাকে নিজ 

শূন্ঠাত্মক শ্বরূপের পরিহার ন। করিযাই সেই সেই লৈলোকারূপে বা অন্য স্ঘৃণ্ত 
তুর্ধযাকারে দর্শন করেন । ১৩ 

এই কথ। শুনিয়া কুন্দদন্ত বলিলেন, যাহ। বিমলঃ শ।স্ত শিবন্বরূপ) 'একমা'ন 

পরম কারণ, সেই এক পদার্থে এই স্বভাবসিদ্ধ বাস্তবরূপে গ্রতীত নানাভা৭ 

কি প্রকারে বিদ্যমান ? ৪ 

কদদ্বতাপস বলিলেনঃ_- এই যে নানাভীবের কথ।,ইহ| বাস্তব নহে । কিন্তু ষাহ। 

কিছু ত্রান্তিকৃত, সে সকণই শান্ত চিদাকাশমাত্র ; এ জগতে নানাত্ব কিছুই নাই। 

জলের আবর্তের ম্যায় উহা স্পষ্টভাবে স্থবিস্তীর্ণ বলিয়। দৃষ্ট হইলেও উহ] প্ররুত- 

পক্ষে কিছুই নহে ব| উহাতে কিছুই নাই । এই বস্সমুদ্ধযই অসৎ; ইহাতে যাহ| 
বস্কনামে 'ও বস্তৃত্বরূপে প্রতিভাত হয়ঃ উহ! চিদাকাশমাত্রই । চিদাকাশই 

্বপ্রু-নুষুপ্তির ন্যায় বিশ্বত যথাষণ নিজ স্বভাবাত্মক হইয়া বিদ্যমান ; উহা 
তাহার স্বীয় অজ্ঞাত-স্বরূপই ৷ চিত্ত স্বপ্রসময়ে স্পন্দযুক্ত হইলেও যেরূপ 

নিম্পন্দ থাকে? অন্যদিকে পর্বতাকারপ্রাপ্ত কিংব। পর্বতের শ্ঠায় অচল হইলেও 

পর্বতাকার প্রাপ্ত বা! পর্ধতের স্টায় অচল থাকে না, সেইরূপ যাহা সম্মাব্রবিস্তার, 
তাহ! কল্লিতার্থের অন্তর্গত হইলেও একই সন্মাত্ররূপে বিরাজমান । উহা স্পন্দযুক্ত 
হইলেও ম্পন্দহীন এবং পর্বতসদূশ অচল হইলেও পর্বতবতৎ অচল নহে। 
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সব্বাত্মক চিৎম্বভাবের প্রকৃত সর্গাদি-স্বভাব অথবা! সর্গাদিকৃত বস্তু কিছুই কখন 
খি্কমান নাই, তবে যাহা সর্াদিতে প্রভাসিত হয়, তাহ! সেইরূপেই 
অবস্থান করিয়া থাকে! এই কচন ব। কচনাভাঁবকে পরম রূপ বলা চলে না 
অথব! দ্রব্যাত্মকও পরম রূপ নহে এবং চিদ্ব্যতরিক্তাত্মাও পরম রূপাখ্যায় 
অভিহিত নয়। এইরূপে চিদাকাশই একইরূপে অবস্থিত আছে । ৫-৯ 

স্বপ্নে সৈম্ঠসংগ্রহ ৃষ্ট হবু; তখন একই নিঙ্মীল চিত যেরুণ লক্ষ লক্ষ জনভাব- 

প্র।প্ডির হ্যায় প্রকাশিত হয়ঃ এই চিংস্বরূপের পদার্ধভাব৪ তদ্দপ অবগত হইবে। 

আম্মার চিদাকাএ স্বয়ংই স্ফুরিত হইয়া জগদ্রূপে অনুভূত হন। স্বপ্লকালে 
প্রকৃতপক্ষে আগ্ন ন1 থাকিলেও যেরূপ উষ্ণত্ব আভাসমান হইয়। থাকে, তদ্রুপ 

সেই যে সন্ষিন্মাত্রাস্মক আকাশঃ তাহাতে বস্তরনিচয় প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান ন| 

থাকিলেও উহার স্বয়্ংই প্রকাশিত হয়। স্বপ্নদুষ্ট আকাশে প্রকৃতপন্গে শ্তত্ত 

ন। থাকিলেও যেরূপ সে সময় স্তস্তজ্ঞান জন্মায়, সেইরূপ শ্রী চিংও নান। ভাবের 

স্ব না থাকিলেও নাণারূপে বোধগম্য হন। এ নাণাত যদি চ চিদ্ব্যতীত 
অন্ত কিছু নহে, তথাপি ষেন ভিন্নের ন্যাষই প্রতীয়মান হইয়া থাকে । অথক্রিয়া 

নযৃতির কারণ হইতেছে এই? সেই স্বভাবনিন্মল চিদ1কাশই স্থষ্টিপ গ্রথমে 

পদার্থরূপে প্রতিভাসমান । চিদাকাশ দ্বার। যাহা ষে ভাবে প্রকটিত হয়ঃ তাহ! 

আজও সেই ভাবে লন্ধ হয় 1 ১০-১৪। পুষ্পেই হউক, পত্রেই হউক, আর 

ফলেই হউক--যেরূপ এক বৃক্ষই সব্বত্র সেই সেইরূপে প্রকাশমান, তদ্রুপ এই 

নিখিল জগতে সেই সর্বাত্মক পরম চিদ্গগনই বিস্তৃত বলিয়া অবগত হইবে! 
পরমার্থ ব্যোম-সমুদ্রে সর্গপরম্পরাই জলম্থানীয়। পরমার্থ মহাকাশের শুন্তঠতাই 
সর্শপ্রতিভাস বলিয়া জানিবে। প্রকুতজ্ঞানে পরমার্থ এবং সর্গ, এই উভয়ই 

তরু ও বৃক্ষের স্তায় একপর্য্যায়ভুক্ত। আর অপ্ররুত জ্ঞানে এই দ্বেতজ্ঞান, 

তাহা কেবল ছুঃখেরই নিদান। অধ্যাত্মশান্ত্র সম্যক আয়ত্ত হইলে পরমার্থ এবং 

জগৎ যে একই বস্ত+ ইহ! নিশ্চয় হয় সেই নিশ্চয়ের নামই মুক্তি । ১৫-১৮ 

সঙ্কল্পকরী চিন্ুর্তির যে সঙ্কল্লাবযব, তাহা ব্রহ্মই এবং তাহাই জগতের 

রূপ; ম্বতরাং এ জগত ব্রঙ্গাত্মক ব্যতীত আর কিছুই নহে। বাক্যাতীত 

বলিয়া যাহ! হইতে বাক্যের নিবৃত্তি হইয়। থাকে, অপিচ। নিষিদ্ধ শবও তরত্তর্গত 

বলিয়। তঁ বাক্য নিবৃত্ও হয় না, পরস্ত বিধিই হউক, প্রতিষেধই হউক, আর 

ভাবাভাবদৃষ্টিই হউক, যাহা হইতে সমুদয় নিবৃত্ত হয়ঃ যাহ! মৌন ও অমৌন 
জীবাত্বম্বরূপ, প্রস্তরের ন্যায় দৃ়াবস্থিতিত্বূপ এবং যাহা সৎ হইলেও 
অসদাভাসম্বরূপ, তাহাই ব্রহ্ম। সকল স্থানে, সকল পদার্থে একমাত্র অতিথন 

সেই নিরাময় সর্বমঘধ এক ব্রন্মে ভাব ও অভাবাদি পদার্থরূপা স্থষ্টির প্রবৃত্তিই বা 
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কি এবং প্রলয়রূপিণী নিবৃত্তিই বা কি হইতে পারে? একমাত্র বৈচিত্র্যহীন 
নিদ্রায় যেরূপ চিত্রের হ্টাম়ু নিরন্তর নানা স্য্টি-প্রলয-বিভ্রম বোধ হয়) তদ্রুপ 
অবিচিত্রা এক চিদাকাশসত্তায় এই প্রভূত বীজভূত প্রলঙ়্-স্থ্টি-পরম্পর! চিত্রাৰৎ 
নিরন্তর প্রতিভাসমান হয় । ১৯-২৪ 

যেমন দধি ও অন্ঠান্ দ্রব্য শর্কর] প্রভৃতি বিবিধ দ্রবোর সহিত মিলিত 

হইয়। প্রত্যেকে রুচি, পুষ্টি ও পিত্তোপশম প্রভৃতি অন্য গুণের সংদ্টন করে, 

সেইরূপ জীবনিবহের অন্তঃকরণে অভিব্যক্ত প্রমাতৃ চিৎসার বাহক ব্যাপারে, চক্ষু- 
রাঁদ দ্বার বাহির হইব্বা অন্তরধিষ্ঠিত চিদ্-আবরণের বিনাশ-ঘটন] দ্বার] পরস্পর- 
মধ্যে ব্রিপুটাস্ছুরণ প্রতিপাদন করে ; অতএব ঘট প্রভৃতি যে কিছু বস্তু আছে, 

সে সমুদয়ও স্বাধিষ্ঠান চিদধীন সত্তা পরিস্ফুরিত হয়) এই জন্য শ্রী সকল বস্ত 
চিৎসার মান এবং উহা সর্বদা অপ্রতিঘ ৷ চিন্মাত্রই উহার একমাত্র আত্ম! ; তাই 
গ্রী সমস্ত ঘট প্রভৃতি বস্তস্থষ্টির প্রথমেও যেরূপ প্রকট, অগ্ঠাপিও তদ্রপ প্রকট । 

একমাত্র চিন্মাব্রসার বলিয়া! এ সকল বস্তর স্থিতিও সদ্বেদনান্রযাযিনী ৷ নিস্পন্দ 

চিৎই সকল দ্রব্যশক্তির একমাত্র অধিষ্ঠান বলিয়া তাহারা নিজ আশ্রয় হইতে 
চ্যুত ব| হ্রাস-প্রাপ্ত হয় না! তাহাদের যে ক্ফুরণ, তাহা কেবল মানস দ্ৈতরূশ 

গ্রহবর্জিতভাবেই হইয়া থাকে । এই যে বিপুল জগত দৃষ্ট ও অনুভূত হইতেছে, 
্রদ্মাঃ বিষণ ও রুদ্রের সহিত এ সকলই স্বপ্রনদূশঃ একেবারেই হার সত্তা নাই 
কারণ, এ চরাচরাত্মক চিৎ-সলিলে হর্ষছুঃখ-বিষাদ-জনিত বিচিত্র স্পন্দরীতি স্বপ্নের 

হ্যায় দেখা যায় । অহো! এই বিশাল জগত সত্ব-রজস্তমোগুণাত্মকতায়ু জন্ম) মুত 

প্রভৃতি সহস্র কোটিরূপে কিরূপ স্থুসম্পন্নই ন! হইয়াছে 1২৫-৩০। চক্ষরোগাক্রাস্ত 

ব্যক্তির দৃষ্টিতেই আকাশে কেশোগু,ক পরিশ্ফুরিত হয়। এই নিদর্শনে বলা চলে, 
অজ্ঞান!বৃত চিদ্দৃষ্টিরই স্বাআ্াকাশে এই জগদভ্রম প্রতিভাত হইয়া থাকে | যতক্ষণ 

সঙ্কল্প বিদ্যমান; ততক্ষণই এ ভ্রান্তি অবস্থান করে। যে তাবে সম্কর ন| হয়ঃ সেই 

অন্ুসারেই এ ভ্রাস্তির রূপ ; ফলতঃ সঙ্কল্প-নগরী যে প্রকার প্রকাশিত হয়) 
এই জগৎও তত্রপ স্বল্প অনুসারে প্রকাশ পায়। ষঙক্ষণ সঙ্কল্পনগরে সক্কল্প- 

সমূহ অবস্থিত হয়, ততক্ষণই যেরূপ সেই সঙ্বল্প-নগরের স্থিতি, সেইরূপ বাস্তবিক 
এই জগদত্রাস্তি অসদ্রপা হইয়াঁও অনুভবপথে অবস্থিত রহিয়। সব্রপার ন্যাষ 

বিরাজমানা। বিধাতার সন্বপ্পরূপিণী এই নিয়তিই নিয়মাহ্-ভূতার্থ-প্রদায়িনা 
হইয়া এখন অবধি প্রবহমাণ।। প্রথমেও উহ! প্রবাহিত ছিল) এবং ভবিষ্যতেও 
উহ প্রবাহিত হইবে । পা নিয়তিবশেই স্থাবরাদি জীবনিবহ ষথাক্রমে নিয়মাধীন 

হইয়া সর্বদ। বিরাজমান | সেই নিয়তিক্রমেই জঙ্গম প্রাণী হইতে জঙ্গমোৎপত্তি 
এবং স্কাবর হইতে স্থাবরোৎপত্তি হইয়া আঙসিতেছে। এই নিমিভতই জল নিয় 
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দিকে যা এবং আশ্সি উদ্ধদিকে গমন করে । নিযতিপ্রসীদেই এই দেছ্যন্ 
পরিচালিত হইয়া থাকে ; তেজোবস্ত এই কারণেই তাঁপ দেয় বায়ুর গতি সর্বান্র 

এবং পর্বতাদি স্থিরভাবে অবস্থিত। (সই নিয্মমবশেই জ্যোতির্ময় কালচক্র 

দাক্ষিণায়নরূপে পরাবৃত্ত হইয়া থাকে এবং বর্ষাকালে আকাশতল ধারাসারে 
পরিব্যাণ্ত হয়। এ কালচক্র যুগসম্বংসরাদি-স্বরূপ হইয়াও নিরস্তর নিয়তির 

প্রভাববশেই ঘুরিতেছে। নিয়তির বলেই ভূতলে দ্বীপভেদভিন্ন সাগরসমূহের 
এবং পর্বতনিচয়ের সম্নিবেশবিশেষ স্থির বলিয়। প্রত্যয়গোচর হয় । আরও, এ 
জন্যই ভাব অভাব, গ্রহণ, বর্জন ইত্যাদিরূপ দ্রব্যশক্তিও যথাযথরূপে অবস্থান 

করিতেছে 1৩১-৩৮ 

কুন্দদন্ত বলিলেন,_-অন্মপাদি সর্বজনের ব্যবস্থাক্রমে বিধাতার সম্কল্পরূপ 

নিমতিতে না হয় নাই ব্যবস্থিত হউক, কিন্ যখন পুর্বানুভব জন্য সংস্কারের 

অতিরিক্ত হেতুর সম্ভাবনা নাই, তখন বিধাতার পুব্বান্গভবের অপ্রসিদ্ধি হেতু 

তাহার সম্কল্পব্যবস্তা সিদ্ধ হয় কি প্রকারে ? যেহেত, যাহা পূর্বঘৃষ্ট, তাহাই স্বৃতিপথে 
উদ্দিত হইয়| থাকে, তাহার পর তাহাই আবার তদনুগত সঙ্ল্প হয়; এ সকল 

স্বসঙ্কল্প হইতেই নিয়মবদ্ধ সৃষ্টি প্রকাশ পায়। ইহা। প্রথম স্যষ্টির পর দ্বিতীয়াদি 

কল্পস্থট্টিতেই হওয়] সম্ভব ; কিন্তু আদি কল্প-স্থষ্টি বিষয়ে কাহার প্রথম স্ষ্িগ্রকশ 

প্রসিদ্ধ/'যাহা! বিধাতা জিজ্ঞাস] করিবেন অগব। স্মৃতিপথে আনিবেন ?৩৯ 

সেই তাপস বলিলেন।_বিধাতার সঙ্কল্প স্মরণাধীন ন] হুইলেও তাহার দিবা- 

জ্ঞানে অতীত ও অনাগত সমগ্র বস্তদর্শন তাহারই আয়ত্ত । সেই প্রথম সৃষিক্ষণে, 

নিখিল অতীত ও অনাগত জগত প্রথমতঃ বিদ্যমান না] থাঁকিলেও বিধাতা নিজ 

দির জ্ঞানবৈভব দ্বার! দর্শন করেন । তদনুষায়িনী,চিদ্বিবর্তরূপা সাক্বল্পিকী স্থষ্টিই 
প্রবর্তিত হইয়া থাকে । এইপ্রকার হয় বলিয়াই “ইহা আমার পুর্ববদৃষ্ট' এইরূপ 
অধ্যাস হুয়। সেই অধ্যাস-অভ্যাসেই স্মৃতির উদ্ভব হ্যু। চিদাকাশে 
জগদ্রূপ সঙ্কল্লনগরের প্রকাশ চিদভাঁব নিবন্ধনই ঘটিয়! থাকে । উহ! সংও নহে? 

অসৎও নহে, কিছুই নহে । কারণ, চিদ্ভাব হেতু চিদাকাঁশে উহা কখন আপনা 

হইতেই প্রতিভাত হয় কখন হয়ও না। প্রসন্নতাগুণে যে চিতস্বপর সঙ্কপ্লবশে 

অনুভবগোচর হয়, [সই শুদ্ধ চিদাকাশ লক্কন্ন-নগর ন্থৃত না হইবার কারণ কি? 

এই নিমিত্তই গুণদোষাদির শ্ররণ না হওয়ার জন্য হর্যামর্ষ-বজ্জিত তত্বদশিগণ 
কুলালচক্রবৎ স্খছ্ঃখাত্মক প্রারন্ধ পথে বিচরণ করেন । নিদ্রাভঙ্গ হইলে যেমন 
স্বগ্রীনগরের বিষয় স্মরণ করিলে অধিষ্ঠানভূত মাত্র চিদাকা শাত্মকতাই অবশেষে 
পর্য্যবসিত হয়, এই ত্রিজগদভ্রমও তদ্দপ জানিবে | ৪০-8৪ | এই জগৎ সম্বিতের 
অভ্যাসমাত্র ; অতএব এ জগৎ কেবল সংশান্ত সম্িদাকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে । 
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কারণ, নাখিল বস্তু চিৎ্স্বরূপেই বিচ্যমান। এ চিৎ হইতে সকলেরই উচ্চুব। 
এ চিতই সকল এবং সকল বস্ততেই চিৎ বিরাজমান ' সর্বত্ব ছেতু সকল বস্তই 
সর্বস্বরূণ। স্ৃতরাং সেই সংশাস্ত চিদাকাশই সর্ধ্ম এবং সকল সময়ে বিচ্বমান ; 

অতএব সেই ব্রক্ষবিষয়ক সংসার ষেরূপ এবং যংস্বরূপ, অপিচ, দৃশ্তের ভানও 

যেরূপ সে সকলই তোমাকে বলিলাম । হে বিপ্রত্বয়! এখন তোমরা গাক্রোথান 

কর। প্রাত্ুকালে ভ্রমরযুগল যেরূপ কমলে আশ্রয় গ্রহণ করে, তোমরাও 

সেইরূপ নিজগৃহে গমন করিযা! আশ্রয় লও । ওথাষ় যাইয়। স্থিত হইয়া তোমর। 

তোমাদের অভিমত কার্য কর। আমার সমাধিভঙ্গ হওয়ায় আমার অত্যন্ত 

ছুঃখ হইতেছে । আমার সেই ছুঃখ দূর করিবার জন্ত আবার আমি লমাধিন্ত 
হই! ৪৫-৪৮ 

চতুরশীত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত । 

পঞ্চাশীত্যধিক-শততম সর্গ 

বুন্দদস্ত বলিলেনঃ_এই সকল কথ! বলিয়। সেই জরাগ্রন্ত মুনি ধ্যানন্তিমিত- 

লোচনে চিত্রের ষ্ঠায় নিম্পন্দভাবৰে অবস্থিত রহিলেন। আমরা প্রণয়যুক্ত উদার 

বাক্যে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিলেও তিনি আমাদিগের কোন কথারহ আর 
উত্তর দিলেন না। কারণ, তখন তাহার বাহ্বৃত্তি উপশাস্ত হইয়াছিল । সংসার- 

ব্যাপারে তখন তাহার কিছুমাত্র অন্সঙ্ধিংসা ছিল না। আমরা 

খষির সেইরূপ অবস্থা দেখিয়া উৎকন্ঠিতশ্হদয়ে সেই স্থান হইতে প্রস্থান 

করিলাম। তাহার কিছুদিন পরেই আমর] নিজগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলাম । 

আমাদের বন্ধুবর্গ আমাদিগকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন । পরে কুলদেবখতার 
আরাধনা এবং ব্রাক্ষণভোজনাদি উৎসব সম্পন্ন করিলাম? কত পুর্ব কথা আলো- 
চন| করিলাম, এইরূপে দীর্ঘকাল গৃহে অবস্থান করিলাম । ১৪। তাহার পর, 

কালবশে একে একে সেই সপ্ত ভ্রাতাই প্রলয়কালীন দ্বাদশ স্থর্য্যের উত্তাপে সপ্ড 

'সমুদ্রের ন্তায় বিলুপ্ত হইলেন । আমার বন্ধু তাহাদের সেই অষ্টম ভ্রাতাই মাত্র 
জীবিত রছিলেন। কিন্তু কালপ্রভাবে আমার সেই স্হৃৎও দ্বিবাবসানে 

দিবাকরের ন্তায় অন্তগত হইলেন । বন্ধুবিয়োগে মে সময় আমি অত্যন্ত ছুঃখিত 

হুইয়। অধীর হইলাঙ্স। তাহার পর ছুঃখিতান্তঃকরণে আবার আমি সেই 
কদঘর্ক্ষতলস্থিত তাপসের নিকট গমন করিলাম ৷ নিজ চুঃখ দূর করাই আমার 
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উদ্দেস্ত ছিল; সেই জন্যই পূর্বে সেই মুনির নিকট যাইয্বা তাহার নিকট যে আত্ম- 
জ্ঞান শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা জিজ্ঞাসার জন্ঠ তাহার নিকট আধার গমন 

করিলাম। ক্রমে তিন মাস বিগত হইলে তবে তাহার সমাধিভঙ্গ হইল। তখন 

আমি প্রণাম করিষ] তাহাকে সেই আত্মজ্ঞানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম । ৫-৮ 

কদম্তাপম আমাকে বলিলেন”আমি ভগ্রলমাধি হইয়া এক যুহূর্তও 
থাকিতে সমর্গ নহি) অতএব সত্বরই আবার আমি সমাধিমগ্র হইব। আর 
এক কথ।, অভ্যাস ব্যতীত পরহার্থউপদেশ তোমাতে সংক্রামিত হওয়াও সম্ভব 

নহে। হে অনঘ! সেই জন্ত বলিতেছি, তুমি আমার এই পরম যুক্তি শ্রবণ 
কর। অযোধ্য| নামে এক স্ুপ্রস্দ্ধি নগরী বর্তমান । রাজ! দশরথ সেই রাজের 

রাজ1। সেই রাজার দ্য্যেষ্ঠ পুল রাম নামে প্রসিদ্ধ । তুমি সেই রামের নিকট গমন 

কর। রামচন্দ্রের কুলগুরু মুনিবর বশিষ্ঠ সভাস্থ হইয়! তাহাকে মোক্ষোপায় উপ- 
দেশ দিবেন ।হেবিপ্র! তুমি য্দি তাহা শ্রবণ করিতে পারঃঙাহা হইলে আমারই 

ন্যায পৃত পরম পদে বিশ্রাম লাভ করিতে সমর্থ হইবে । £মই খাষি এই কথ বলি- 

যাই সমাধিরূপ অমৃত-সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন । তাহার পর আমি আপনার 

নিকট আগমন করিয়াছি । এই আমি যাহ। শুনিয়াছিলীম, যাহ! (দখিয়াছিলাম 

এবং "যাহ ঘটিয়াছিল, সেই সকল ব্যাপার আপনার "গাচর করিলাম ।৯-১৫ 

হারাম বলিলেন, _বাঁক)কোবিদ কুন্দদন্ত এই কথ। বলিবার পর হইতে 

আমার নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন । 'এই €মই কুন্দদস্ত ব্রাঙ্গণ ; 

ইনিই আমার কাছে অবস্থিত হইযা 'এত দিন এই মোক্ষাপায়-সংহিতা শ্রবণ 

করিষাছেন। এক্ষণে ঈহাব সংশয় দুর হইয়াছে কি ন|, আপনি জিজ্ঞাস 
করুন । ১৬-১৮ 

বাল্সীকি বলিলেন-_রঘুবংশপ্রদীপ রামচন্তদ্রের এই কণা শুনিয়া সেই 

বাগ্সিশ্রেক্ঠ ব্রঙ্গাধি বশিষ্ঠ কুন্দদস্তের দিকে দষ্টিপাত করিয়া বলিলেন।_হে 
নিষ্পাপ বিপ্রাগ্রগণ্য কুন্দদন্ত। আমি যে বছুদিন এই পরম মোক্ষপদ উপদেশ 
দিলাম, যদি তাহা তোমার হদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। তবে প্রকাশ কর। ১৯ 

* কুনদদন্ত বলিলেন? হে ব্রহ্গন্! এক্ষণে আমার চিত্ত সকল-সংশযশূন্য হইয়। 

সর্বজয়ী হইতেছে । সেই পরম ব্রঙ্গতত্ব আমার অধিগত হইয়াছে । এখন আর 

আমার কোনরূপ সন্দেহ নাই । সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ই আমি জ্ঞাত হইযাছি ; 

তাই আমার আর এখন মোহের লেশমাত্র নাই। দ্রষ্টব্য বা প্রাপ্তব্য-_এ 

সকল কিছুই আমার আর অবশিষ্ট নাই। যা! কিছু ্ রষ্টৰা? সে সমুদয়ই আমি 

দেখিয়াছি এবং যাহা! প্রান্তবা, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন আমি সেই পরমপদে 
বিশ্রাম লাভ করিতেছি। আত্মচিৎ কি এবং তাহা কিরূপ, তাহ। আমি 
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আপনার অনুগ্রহে অবগত হইয়াছি। এই সমুদয়ই পর্পমার্থঘন বলিয়াই ক্ষন; 

মেই যে পরমার্থ ঘন, তাহাই নিজ অভিন্ন জগদ্রূপে স্বাত্মাকাশে পরিস্ফুরিত। 

&ঁ যে সর্ধব্যাপক সর্বরূপী, উহার সর্বাত্মকতা জন্যই সকলের দ্বার সকলই 

সর্ধস্থানে নিরন্তর সম্ভব । ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । ২০-২৪। শ্বেত পর্ষপ- 

কণার মধ্যস্থিত অবকাঁশের ভিতরও অধিষ্ঠান চিত্তের সর্বকল্পনাশক্তি পুর্ণরূপে 

বিদ্ধমান ; সেই জন্য মায়াদৃষ্টিতে তন্মধ্যে জগৎপরম্পরাদর্শন সম্ভব এবং যদি 

পরমার্থদৃষ্টিতে দেখা যায় তবে কোথাও উহ| সম্তবপর নহে। এইগ্রকার 

সকল বিষয়ই আমার বোধগমা হইয়াছে এবং ইহাও আমি বুঝিয়াছি? 

গৃহমধো সগুদীপা বন্ুদ্ধরাও অসম্ভব নহে, আরও? তত্বদষ্টি দ্বার! দর্শন 

করিলে শূন্েই মে গৃহের পর্য্যবসান, ইহা সত্য এবং সন্দেহযুক্ত । যে 

পদার্থ যে সময়ে যে প্রকারে উদ্দিতাকারে গ্রতিভত হইয়া থাকে? তাহাই 

এ জগতে সাধারণের অনুভূতিগোচর হয় । কারণ সেই সেই পদার্থ সে 

কালে সেই সব্বধন আত্মভাবেই সকল লোকের সকল সময়ে বোধবিষয়ে 

সব্বভাবে বিদ্যমান, তাহা ভিন্ন কখন কাহারও অণুমাত্রও অস্ুভবগম। হওয়া সম্ভব 

নহে । ২৫-২৭ 

পর্চাশীতাধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত 

ষড়শীত্যধিক-শততম সর্গ 

বাজ্মীকি বলিলেন-_কুন্দদস্তের কথ শেষ হইবামাত্র ভগবান বশিষ্ঠ 

পরমার্ধোচিত এই কথা বলিলেন যেঃ অহ্ো! ইহ! আজ অত্যন্ত আনন্দের 

বিষয় ষে, এই মহাত্মার শান্ধশ্রবণ করিয়। পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ হইয়াছে । এখন 

এই মহাপুরুষ করতলগত আমলক-ফলের স্যাষ় এই বিশ্বব্রক্ষাগুকে ব্রঙ্গময় 
দেখিতেছেন । এই মহাযআ্সার নিকট এখন এইরূপই প্রতিভাসমান হইতেছে 

যে, এই ত্রান্তিমাত্রাম্মক ব্রঙ্গাণ্ডের ব্রক্মই কারণ, ভ্রান্তিও ব্রহ্মঃ এবং সেই ব্রক্মই যে 

একমাত্র শান্ত নিরামযস্বরূপঃ ইহাই পরিদৃশ্যমান হইতেছে। ব্রহ্মনিক্ষর্ম-ৃষ্টি দ্বার। 

ইনি যাহার কথ! ব্যক্ত করিষাছেনঃ তাহ। প্রকৃতই ; যাহার দ্বার যাহা! থে 

প্রকাঁর।যাহা হইতে যাহা ষথায় যখন ষেরূপভাবে বিরাজমান,তাহার দ্বারা তখনই 

তাহ! সেই স্থান হইতে তথায় সেই সময়ে সেইরূপেই বিদ্তমান। আরও, তাহ! 
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যে মায়ার বিকার ভিন্ন শিবঃ শাস্তঃ অজ, মৌন, অমৌন, অজয়, শূন্য; শৃন্যাস্তর। 
অনার্দিনিধন, ঞব পদার্থই বিস্তৃতঃ ইহাও ষথার্থ। ১-৫। মায়াশবল চিৎ কর্তৃক 
যে সকল অবস্থায় সঙ্কল্নাতিশয় ক্কৃত হইয়া থাকে? সেই অবস্থাই লতাবিশেষের ন্যায় 

সহত্রশাখাত্ব প্রাপ্ত হয়। চিদাকাশের অন্তরে বিদ্যমান বলিয়া এই ব্রক্গাপ্ডই 
পরমাণু$ পক্ষান্তরেঃ পরমাণুই ব্রহ্মাণ্ড; কারণ, তাহার ভিতরেই জগৎ বিরাজমান । 

এই নিমিত্ত বলিতেছি, এ সকলই ষখন আদি-মধ্য-বর্জিতঃ নির্বাণন্বরূপ 

সৌম্য চিদাকাশই, তখন শরীরাদিবৈচিত্র্যরূপ বন্ধনহীন এবং নিরামধ্বাত্ম। হইয়া 
ধথাবস্থ ব্রহ্মরূপেই তুমি অবস্থিত হও । এক্স স্বযংই দ্রষ্টা, দৃশ্ঠঃ চিত্ত; জড় কিঞ্চিৎ 
অকিঞ্চিৎ;এ সমস্ত অবস্থা তাহার ব্যবহারদৃষ্টিতে ঘটিয়। থাকে। পঙ্গণন্তরে। পরমার্থ- 

দৃষ্টিতে তিনি অন্বপ়, স্বপ্রকাশ; আনন্দৈকরস, স্বন্বরূপে বিদ্ধমান । এ জগতে শান্ত 

এক্সীকাশ যে স্থলে ষেবাসনাবশে যে আকার প্রাপ্ত হন, সেই স্থানে তিনি স্বস্বরূপের 
পরিহার ন। করিয়। আত্মায় স্বয়ং সেইরূপেই অবস্থান করেন । তাহাতে তাহার 

আম্মার ত্বরূপ-পরিহার হয় না। সেই ব্রঙ্গই মাযানুসারে এই দৃশ্ঠ-জগত হইয়াছেন, 
এই নিমিত্ত এ ক্ষেত্রে তাহার দ্বৈতভাব মন্তব্যই নহে । কারণ, ব্রহ্ষ-পদার্থ সকল 

সময়ই যথাবস্থ অবিকৃতভাবে বিগ্তমান | শুন্ত্ব আকাশতের ন্যায় ব্রক্ম এবং দৃষ্ঠের 
একত্বই অবগত হইবে ।৬-৮ 

মাহ! দৃশ্তঃ তাহাই পরব্রহ্গ, আর যাহ! পরত্রহ্গ। তাহাই দৃশ্য ; তিনি শান্ত ব1 

অশাস্তঃ কিছুই নহেন। তাহার নানাবয়বমতত্ব সিদ্ধ হইলেও তাহার কোনরূপ 
অবয়বই নাই । দেহাদ্দির অনুভব হয় সত্য ; কিন্তু যেরূপ জাগ্রৎ হইলে, স্বপ্না্ি 

কিছুই নয় বলিয়। বুঝ যায়, সেইরূপ এঁ দেহাদির কোনপ্রকার আকারের 
অস্তিত্ব নাই। এীদেহাদি সন্বষিন্মাব্রাত্মকঃ অপ্রতিঘ ও অন্ুভবগম্য হইলেও উহ] 

অসন্ময়ই । যত কিছু বস্ত বিদ্যমান, সে সকলই যদি অসন্ময় হয়ঃ তাহ! হইলে 

তো! চেতনের সকলই হওয়। সম্ভব । এখন জড় বস্ত'কি প্রকারে স্থাবরত্ব প্রাপ্ত 

হয়, বলিতেছি। দেহী ব্যক্তি নিদ্রাগমে যেরূপ জড়ভাব প্রাপ্ত হয়ঃ 

সেইরূপ সম্থিৎ জড়ীভূত। হইয়। স্থাবর নামে অভিহিতা হয়। স্ুযুপ্তাত্মা প্রাণীর 

শত শত জগৎকর্পনায় স্বপ্ন জাগ্রদ্ভাব-প্রাপ্তিবৎ চিৎ জড়স্থাবরভাব হইতে 

জঙ্গমাত্মক চিত্ত বা চৈতন্য লাভ করে। ফলত: স্থাবরভাব অপগত হইলে চিতের 

জঙ্গমভাবে অভিব্যক্তি হইয়৷ থাকে 1৯১৫ 
পৃ্ীতে, জলে? পবনেঃ গগনে বা অগ্রিতে ন্বপ্নুকল্প শৃন্টাত্মক লক্ষ জগতে 

জীবের মোক্ষলাভ ন। হওয়া অবধি এইরূপেই স্থিতি প্রকট হয় । মানবের নিজ্রাচ্ছন্ 
অবস্থায় জড়গ্রায় চিতের যে জড়তা আসে, তাহা অধ্যাসমাত্র ; এরূপ ব্যাপারেও 

চিতের দিষ্ভঠাব অক্ষুগ্নরূপে অবস্থান করিয়। থাকে ৷ সত্য বটে, খ্ররূপ অধ্যন্ত 
৮১ 
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জড়তা হয়ঃ কিন্ত তাহ! হইলেও চিতের চিদ্ভাব জড়তাকে গ্রহণ করে না| জাড্য- 

বেদনাভিজ্ঞ জীবের প্রতি চিৎযেরূপ স্থাবর শরীর করে, জঙ্গমবেদনাবিৎ জীবের 

প্রতিও সেইরূপ জঙ্গম শরীর করিয়া থাকে । যদ্দিচ এইপ্রকার হউক, তথাপি 

নখ-পদ প্রভৃতি মঙ্গভেদ সত্বেও পুরুষের দেহ যেরূপ একই, সেইরূপ এ ষে স্থাবর- 

জঙগমার্দি দেহ উহা সেই চিতেরই এক অপ্রতিঘ শরীর; মহাচিতের স্বস্বরূপে 

অধ্যস্ত চেতন; অচেতন প্রভৃতি সমুদয়ুই ' নখ-পদার্দি অৰধববৎ অবয্বব বলিয়। 

জানিবে ।১৬-১৯ ৰ 

হিরণ্যগর্ভের প্রাথমিক কৃষ্টি হইতে সক্ল্পবশে যে পদার্থ যে আকারে প্রসিদ্ধ 
হইয়াছে, তাহা সেইরূপে অগ্ভাপি বিদ্যমান । অতএব সেইরূপে এ জগত চিতেরই 

স্বরূপ । এইপ্রকারে যদি চিরকালও এ জড়রূপে বিগ্যপ্ান থাকে, তথাপি এ 

চিতস্বরূপ শান্ত অপ্রতিঘ এবং ষণাস্থিতভাবেই বিরাজিত। স্থষ্টির অন্ত তাহার 

অপবাদ দ্বারাই বর্ণিত। বাস্তবিক, এ জগতে কিছুই নিবদ্ধ নাই বা কখনও 

ছিল ন ; কিছুই ছিল ন!) এই জন্য কখন কিছুই নিবদ্ধ নহে। এইরূণ জ্ঞানই 
মঙ্গলকর ৷ নিদ্রাকোষ্ঠেই যেপ স্বাপ্রপ্রপঞ্চের স্থযুণ্তি-প্রবোধ-প্রপঞ্চভাব কল্পিত 

হইয়। থাকে? পরন্ত গ্রবোধকোষ্ঠে কল্পিত হয় না, সেইরূপ চিদ্ঘন-নিদ্রার শ্তষুপ্ত 
স্বপ্নকোষ্ঠেই স্থষ্টির ইহা আদি, ইহা অন্ত, 'এইরূপ অলীক জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে । 

বাস্তবিক স্থষ্টির ত্রৈকালিকু সত্ভারই অভাব; তাই অথগুকল্পন। অলীকমাগ্র। 

একমাত্র পরমার্থ মনই যখন আগ্ন্তবঞ্জিতভাবে বিদ্যমান) তখন মাদৃশ প্রাবুদ্ধ 

ব্যক্তির নিকট তে। সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের নাম পর্যন্তও নাই, সত্তার কথা তে। 

বু দূরে । যদি এাকৃত দৃষ্টিতে দেখা যাষ, তাহ! হইলে স্বষ্টি, স্থিতি ও সংহার প্রত্ভৃতি 

কিছুরই সত্ত। নাই । চিত্রলিখিত চিত্রবধূ ষেরূপ চিত্র হইতে ভিন্ন নহে? তদ্দপ 

কষ্ট, স্থিতি ও প্রলয় প্রভৃতিও আত্ম! হইতে অতিরিক্ত নহে ।২০-২৪ 

চিত্রকর-আঙ্কিত চিত্র-সেনা যেরূপ সেই চিত্রকরের বুদ্ধিন্থ চিত্র হইতে পৃথক্ 

নহে, তদ্রপ এই মূর্তন্্টি শু পুরুষের চিন্তত্ব নিবন্ধন নানা হইলেও অনান1; 
এই প্রলয়, এই স্বষ্টি, এই স্বপ্ন; এই জাগ্রদ্ভাবঃ এই সকল প্রজ্ঞানঘনতা রূপ 

স্ুযুপ্তিসম্পন্ন চিৎসহত্রজ্যোতিঃ আত্মস্্ষেযর প্রকাশভেদমাত্র ; তাহার মধ্য, 

চিন্নিদ্রোৎপন্ন ্বপ্রভাগই উপাধিভাগের প্রাধান্বশে চিত্ত এবং চিদংশপ্রাধান্ঠবশে 

' জীব $ সেই জীবই দেব? দানব, মনুষ্য প্রভৃতি অধিকারিগণের দেহ-ধারণ পূর্বক 
'তত্বজ্ঞানবলে নিদ্রার অপনোদনক্রমে মুক্ত হইয়া খাকে। চতুর্থ ও পঞ্চম 
ভূমিকায় অবগত হইলে ইহাই ষষ্ঠ ভূমিকায় নুযুণ্তি হয়। সপ্ডম ভূমিকায় ট্ট্াই 
মোক্ষার্থিবন্দের মাক্ষ | ২৫-২৯ 

ভীরাম বলিলেন।_+হে ভগবন্ ! দেবদানবাদিভেদে চিত্তের পরিমাণ কি এবং 
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আকৃতিহ বাকিরূপ? চিত্নিদ্র। এবং চিত্তোদরের অন্তর্গত জগতের প্রমাণ কি 
ও উহা কতকালই বা বিগ্ঘমান থাকে এবং আত্মদর্শনই ব! কিরূপ ? ৩০, 

বশষ্ঠ বলিপেন,_দেব-দানব-নর-নারী, স্থাবর-সরীস্থপ-পর্বত-বৃক্ষ-পক্ষি-কীট 
এবং পতঙ্গ প্রভৃতি সমুদয়ই চিত্ত । এই চিত্তের প্রমাণ অসীম ; উহাতে পরমাু 
হইতে আরম্ভ করিয়া আব্রন্গস্তস্ব অবধি সহম্র সহজ জগৎ সহম্র সহজ্রবার গমন 
করিতেছে । উর্ধাদিকে দৃষ্টিপাত করিলে খ্ হুর্যাপথ হইতে উর্ধে ঞ্রবান্ধকার 
প্রভৃতি দেশে যাহা চাক্ষুষজ্ঞানেপ বিষয়ীভূত হয়, সেই পরিমাণ ভূতই চিত্তভূমি | 

উহ্বার একট। নিদিষ্ট সীমা নাই । উহ! অমলাকার, এই জন্য সর্বানুভূতি-সিদ্ধ। 
এই চিংস্বরূপ অসহনীয় সংসার দুঃখবহুল বলিয়া উগ্র; এই সমষ্টি আত্মায় অন্তরে 

ভূসমৃদ্ধিসমূহ যখন ব্রঙ্গাগুকল্পনায় উপস্থিত হয়তখনই স্থাষ্ট সংঘটিত হয় । এই সৃষ্টি 
আমর! চিত্ত হইতে উদ্ভূত বলির। নির্দেশ করিয়। থাকি ৷ বিধাতার বাসন নুসারে 

আগগ্ন্ত-রহি৩ বিভুন্ধপেই চিত্ত সব্বদেহে বিরাজমান ; যদি ব্যট্টিরূপে দেহ হইতে 
বহির্গত হয়ুঃ তাহ হইলে উহ! কোন দেহেই বিদ্কমান নহে । ৩১৩৫ 

হে পাঘব! নদীপ্রবাহ যেরূপ একবার উচ্চাবচ ভূমি আশ্রয় করে) আবার 

পরিত্যাগ করে, তক্রপ মনও দেহের আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং পরিত্যাগ করে। 

ভ্রম বিদুরিত হইণে যখন প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়) ৩খন যেরূপ মরুভূমির জণ- 
জ্ঞান লোপ পায়ঃ তদ্রপ চিত্তের যখন আন্মজ্ঞানের উদয় হয়) তখন দেহাদিত্রম 

শক্ষণাৎ নিবৃত্ত হয়। এইপ্রকারে পরমাণুই জগদাত্মক মনের স্বরূপ | গবাক্ষ- 

পথে সুর্্যকিরণ প্রবেশ করে) সেই কিরণে সক্ষম স্থঙ্ম অণু দেখ। ষায়। এই অণুই 

সেই প্রসিদ্ধ চিতের পরিমাণ এখং তাহাই হইল জীব । এই জীববৃন্দের অস্তর|- 

লেহ জগং প্রবিষ্ট) এই যে স্বপ্নস্থানস্থিতের স্তায় সমগ্র দৃষ্তঃ ইহা চিত্তমাত্রহ 
এবং দিই চিত্তই জীব । অতএব জগং ও আত্মার ভেদভিন্নত্ব কি হইতে পারে? 

জব এবং জগতের যখন অতেদ) তখন এই পদার্থ২-পরম্পর1 চিদ্ভিন্ন অন্ত কিছুই 

নছে। যদি চিদ্ভিন্ন বলিয়। স্বীকাঁর কর! যাঁযুঃ তাহা হইলে সত্তাপ্ফুত্তির সম্ভাবনা 

ন] থাকায় তাহাতে অলীকতার আপত্তিই হইয়। পড়ে ! ৩৬-৩৯ | স্ুবর্ণের যেরূপ 

কূটকত্বাদি পৃথক্ সত্ত। নাই, তদ্রপ উহাও অলীকমাত্র। সমুদ্রের একদেশে স্ফীত 

জলরাশি যেরূপ পৃথক্রূপে পরিশ্কুরিত হয়ঃ সেইরূপ চিৎও ব্রহ্মপদে দৃশ্তাত্মক হইয়। 

পৃথকৃভাবে প্কুরিত হইয়া থাকেন মাত্র প্রকৃতপক্ষে উহা অপর কিছুই নহে; 
একমাত্র ব্রন্মেই উহার নিত্যাবস্থিতি। পরব্রদ্দে সম্িদ্ই ধস্তপুঞ্জরূপে স্ফুরিত 
হইয়। থাকে, বস্তপরম্পর] তত্তিনন অন্ত কিছুই নহে। এই আছ্যন্ত-রহিত চিৎই 

নিষ্পন্দ অচলভাবে অবস্থান করেন। স্বপ্রস্থানস্থিতের স্টায় এই নিখিল ব্রহ্মা 
সন্থিৎআকাশস্থিত শান্ত ও বন্ধনস্বরূপের অপরহারী। এই নিখিল ব্রহ্মা যে 
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শীস্তঃ তাহা ব্রক্গাগু-সন্বিদদের পরস্পর সমতা, সত্যতা সত্তা, একতা ও বিকার- 

হীনত| এই পাচ প্রকার ভেদ-ভাবনার অভাববশতঃ বুঝিতে পারা যায় । আরও, 
উহাদের পরম্পর আধার ও আধেয়ভাব নিবন্ধন স্তম্ত ও শালভপ্রিকাবৎ ব্যবহারতঃ 

প্রাতিভাসিক ঈষৎ ভেদহেতু উহার স্বরূপ পরিতাগ করে না। এইরূপে 

বিশ্ব ও সন্বিদের পরস্পরর সমতা) সত্যত।, সত্তা একতা, বিকারহীনতা৷ ও আধার 
আধেয়ভাব বর্তমান | প্রাতিভামিক নদীর যেরূপ দেবভাব, এবং মন্ুষ্কের যেরূপ 
সর্পভাবঃতাহার স্টায় জগতের বর-শাপ।দি সম্বন্ধে যদি প্রকৃতপক্ষে বিচার করা যায়, 
তাহা হইলে প্রাতিভাসিক ভেদ ভেদমধ্যেই গণা নহে । ৪০-৪৬ 

শ্রীরাম বলিলেন _দেবশরীরের উপাদানভূত চন্্রামৃত ভোগ নদীতে বি্বামান 
নাই, এবং দেবশরীরে সর্পদেহের উপাদানভূত তদস্তাদিভাবেরও অভাব । 
এরূপ অবস্থায় বর-শাপের নিমিত্ত সন্থিত্তিতে কার্য-কারণতাসিদ্ধি কি প্রকারে 

সম্তব হইল? কারণ, উপাদান ভিন্ন কোথাও কুত্রাপি কার্ধ্য হইতে পারে না, 
অথচ কি প্রকারে এ উভয়ের দেব-সরীস্থপদেহের সিদ্ধি ঘটিল? ইহা আমাকে 
ৰলুন । ৪৭ 

ৰশিষ্ঠ বলিলেন, _-সমুদ্রে জলম্যন্তি হইলে যেমন আবর্ত জন্মায়, তদ্দপ অতীব 
বিমল চিদ্দাকাশের সত্যসন্বল্লান্ুরূপ যে স্ফুরণ, তাহাই জগৎ নামে প্রসিদ্ধ । 
এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। সাগরজলের শবের ন্যায় বিধাতার 
আত্মচিৎস্বরূপে জগদ্ভাবের বৰিকাশই চিদাত্মকতার ভান মাত্র। মহ্যিবন্দ 
'সোহকাময়ত' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে এ ভানেরই সঙ্কল্পনাদি নাম নির্দারিত 
করিয়াছেন। কালপ্রভাবে অভ্যাসের দ্বারা তত্ব-বিচার, শক্র-মিত্র-উদাসীনে 
সমদর্শন, দেবাদি জাতির সাঁত্বিক ভাব, অথবা সাত্তিক শ্বচ্ছতাহেতু যখন সমাক 
জ্ঞানের উদয় হয়, তখনই জ্ঞানবান্ ব্যক্তির প্রকৃত বস্তাদর্শন ঘটে, উহা দ্বারাই 
সেই জ্ঞানবান্ ব্যক্তির বুদ্ধি চিন্মাত্ররূপা হয় ইহাতে ছ্ৈত বা অদ্বৈত কিছুই থাকে 
নাঃ কোনরূপ আবরণ থাকে না; উহা বিজ্ঞানময়ী প্রকাশমাত্ররূপা) দেহাদেছ 
বর্জিত৷ চিদরক্ষরূপিণীরূপে বিরাজিত থাকে । শ্রী আবরণমুক্ত বিজ্ঞানপুরুষ 
যে সকল বস্তু সঙ্কন্নরূপে দেখিয়া থাকেন, সে সকলই প্রকৃতপক্ষে দৃষ্ট হয়! 
ইহার অন্তথোপপত্তি কখনই সম্ভব নহে। কারণ, তাহা শাস্ত আত্মপ্রতিভাস 

মাত্র ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে। এইপ্রকার হিরণ্যগর্ভ পুরুষের সঙ্কল্পকল্লিত 
'নগরের ন্যায় অথব] স্বপ্ন-সংদৃষ্ট মহাপুরের মত এ জগৎ সঙ্কপ্পমাত্র বলিয়াই 
অবগত ইইবে। হিরণ্যগর্ভ ব্যতীত অপর নিরাবরণাত্মক পুরুষও যাদৃশ স্ষ্ 
করেন, তদ্রুপই ঘ্বটিয়৷ থাকে । 9৮-৫৫ 

ৰালক তাহার সন্কল্লনগরে শিলা উড়িতে দেখিয়া! তাহা যেমন সত্য বলিয়া! 



নিব্বাণ-প্রকরণ ২৩৪৫ 

মনে করে; এবং সত্বরই ৰাসনানুসারে তাহা নিরুদ্ধ করে, সেইরূপ হিরণ্যগর্ভাদি 

আবর্ণশূন্ত বিজ্ঞানপুরুষের সঙ্ষল্পস্বরূপ ব্রিভুবনে বর-্শাপাঁদি সেই হিরগ্যুগর্ভাদি 
আত্মমাত্রই | বালক ষেরূপ নিজ সক্বল্প-নগরে সিকতা হইতে তৈল নিষ্কাধণ করে, 
তদ্ধপ এই সমুদয় হিরণ্যগর্ভাদি পুরুষের বর-শাপাদি অথথউপাদানহীন হইলেও 
এ জগত তাহাদের নিকট সঞ্ষল্লাআবক বলির! স্থসিদ্ধ হইয়া থাকে । আরও) যাহার 

আবরণবর্জিত জ্ঞানহীন অজ্ঞ পুরুষ, তাহাদের ভেদবুদ্ধি কিছুতেই শান্ত হয় না ; 
তজ্জন্টই ত্বৈতসঙ্কর হইতে বরাদিসিদ্ধি সম্ভব নহে। ৫*-৫৯। আবরণহীন জ্ঞানিগণের 
যে মকল কল্পনা একবার বদ্ধমূল হইয়াছে, অন্ট কল্পনা যতক্ষণ না তাহার পরিবর্তন 
সংঘটিত করে, ততক্ষণ পর্য্স্ত তাহা একই রূপে থাকে । অগ্যাপি তাহা এ 
একই ভাবে বিদ্যমান আছে। সাববয্তত্বে ষেরূপ ধিচারাবয়ৰক্রম বিরাজমান, 
তদ্রপ নিরাকার আবরণহীন জ্ঞানাত্মক ব্রন্মে ত্বৈতাদ্বৈতও অটলভাবেই 

বর্তমান । ৬০-৬১ 

শ্রীরাম বলিলেন)_এই কথাই যদি সত্য হয়ঃ তাহা হইলে আবরণহীন 

অজ্ঞান কঠোরতপা তাপসগণের শাপাদ্ি মিথ) হওয়াই সম্ভব। অতএৰ 

কি প্রকারে সেই নিরাবরণ, জ্ঞান-শৃন্ঠঃ ধর্মমাত্র-আচরণ-পরায়ণ ব্যক্তিবর্গ শাঁপ 
প্রভৃতি দিয়া থাকেন, তাহা আমাকে বলুন | ৬২ 

বশিষ্ঠ বলিলেনঃ শ্থষ্টির প্রথমে ব্রহ্মা নিজ ত্রহ্স্ব্ূপের অন্ুকু'ল যেরূপ 

সঙ্কল্প করেন, তদনুরূপই অনুভব করেন । এই নিমিত্ত তাহার অন্যথা হয় না। 

ব্রহ্মার সঙ্কল্প মিথ্যা হয় না; কারণ, তিনি আত্মাকে ব্রঙ্গস্ব্ূপেই অবগত হইয়া 
থাকেন। এই নিমিত্ত জল হইতে দ্রবভাবের স্ঠায় তিনিও ব্রহ্ম হইতে তিন্ন 

নহেন। অতএব সেই বর্গ! পৃর্ধে যে নাম-সঙ্কল্প করেন, সে সকলই তখনই স্ুসিদ্ধ 
হয়। এই জন্যই জগতকল্পনাও সুসিদ্ধ হইয়াছে । সেই কল্পনার আধার অবলম্বন 

কিছুই নাই; উহা আকাশাত্মক মাত্র। দুষ্টিদোষযুক্ত ব্যক্তির নিকট কেশোওুক 

ষেরূপ মুক্তাবলীর ন্যায় অনুভূত হয়, তদ্রপ উহা আকাশ-দেশেই 

বিরাজমান । ৬৩-৬৬ | ধর্ম, দান, তপঃ) গুণ, বেদ, শীন্ত্' ভূতসমূহ, ত্রয়ী? সাংখ্য। 

পুশুপত ও বৈষ্ণবমত, চতুর্ধেদ এবং স্থতিঃ এই সমুদয় জ্ঞীনোপদেশের 

কল্পন৷ সেই ব্রহ্ষাই করেন। তদনস্তর তিনি এইপ্রকার কল্পনা করেন যে, 
বেদবেদী তপস্থিগণ সহজ বৃত্তি অথবা বাদ দ্বার! যাহ| বলিবেনঃ সে সকল অবস্থাই 

সিদ্ধ হইবে। তাহার পর সেই ব্রহ্মার আর একপ্রকার কল্পন। হয় যে, ব্রহ্ম-- 

চিতস্বভাব) আকাশ-_ছিত্তস্বভাবঃ বায়ু-_-চেষ্টাম্বভাব অগ্নি উষ্ণতাম্বভাবঃ জল- 

দ্রবন্বভাব, আর তৃমি__কাঠিন্ম্বতাৰ। এই প্রকার সকল কল্পনাই বিধাতৃ- 
বেশী চিন্ধাতুর কল্পনা । এ চিদ্ধাতু শৃন্তাত্মা হইলেও যাহা কিছু পরিজ্ঞাত হন। 



৬৪৬ বাশিষ্ঠ-মহা রামায়ণ 

সে সকলই সত্যসঙ্কল্পরূপে “তুমি” আমি” প্রভৃতির স্তায় অন্ুভবগম্য করেশ। “তুমি? 

“আমি, প্রভৃতি সদাআক হইলেও স্বপ্রনময়ে যেরূপ অলীক এবং অসদাত্মক ও সত্- 
রূপে বোধ হয়, সেইরূপ এ চিদাকাশ যে সমুদয় বিদিত হন, তাহা সেইরূপই হয়। 
সঙ্ল্পপুরে শিলার নৃত্য যেমন সত্য হইয়া থাকে, সেইরূপ জগৎ-সঙ্কক্পপুরে ব্রহ্মার 
অধিকারভাগের নিমিত্ত অভিপ্রেতার্থও সত্য হয় । শুদ্ধ চিত্ম্বভাবে যাহ জ্ঞান হয়) 

এবং সেই জন্ত ষাহা যেরূপ ভাব পাইয়। থাকে? অশুদ্ধচিতস্বভাব ব্)ক্তি কীটের ন্যায় 

তাহার অন্তথ। করিতে সমর্থ হয় না ।৬৭-৭৩। সেই শুদ্ধ চিতস্বভাবের কল্পিতাথের 

বিরুদ্ধ কল্পনায় কোনরূপ স্বাতঙ্গ্যের অস্তিত্ব নাই । কারণ, অধিক অভ্যস্তের অন্যথা 

দৃষ্টি সথিদের পক্ষে অল্পই ঘটে । জাগ্রংকালে যে ব্যক্তি এইপ্রকাঁর দৃঢ় সঙ্ধল্প করে 

যেঃ আমি শৃঙ্খলা বদ্ধ রহিয়াছি। সেইরূপ সংস্কারসম্পন্ন ব্যক্তি স্বপ্নেও শৃঙ্খলা বদ্ধ অবস্থা 

অন্থভব করে। এই ভাবে সেই চিদাকাশ ্বস্বর্ূপ ট্দাকাশে নিয়ত নিজ দৃষ্ট- 
ৃশ্যাদি স্বরূপ প্রকটিত করিলেও চিৎস্বরূপের ওঁদাসীন্ত-স্বভাব নিবন্ধন সাক্গিরূপে 

প্রতিনিয়তই দেখিতেছেন। ইহাই বোধ হইতেছে ; তদতিরিক্ত অন্য কিছুই দৃষ্ট 

হইতেছে ন]। দ্রষ্ট। এবং দৃ্ত একই বস্ত ? চিদ|কাশ সব্বগ এবং সব্বত্রই বিমান 7 
অতএব যেখানে যাহ! দেখ। যায় সে সমুদয়ের সন্তা অসম্ভব নহে । স্পন্দত্ব যেরূপ 
পখনের অঙ্গ ও দ্রবত্ব সেরূপ জলের অঙ্গ এবং ব্রন্ষে যেমন ব্রহ্মত্থ বিগ্মান? তদ্রুপ 

এই জগংও সেই অজ বিরাট ব্রঙ্ষের অঙ্গ | ৭৪-৭৭ 

সেই খিরাটদেই ব্রঙ্গা-অন্ত কেহ নহে, আমিই স্বয়ং । এহ জগৎও সেই 

বিরাট দেহ। শৃন্ঠত্ব এবং আকাশের যেরূপ কোনই স্বাতন্ত্য নাই) সেইরূপ 

ব্রহ্ম এবং জগতেরও কোনরূপ স্বাওত্ত্্য নাই। পব্বত হইতে যখন জলল্মোত 

নিয়দিকে পতিত হয়) তখন জলকণাসমূহ যেরূপ চারিদিকে ছড়াইয়। পড়ে তদ্প 

এই আশ্চর্য্য দেশকাল-প্রপঞ্চ ব্রঙ্গ হইতেই নিপতিত ব। উৎপতিত হইতেছে । 

জলপ্রবাহ যেমন উর্ধ হইতে নিম়গ হইয়। প্রথমতঃ সহম্র সহস্র কণায় বিভক্ত 

হয়ঃ আবার তৃ-পতিত হইয়া সেই সকল কণা একীভূত হইয়! প্রধাহাকারে 
প্রবাহিত হয়, তদ্্রপ ব্রক্ধ হইতে চৈতন্ের কলাসমূহ নির্মত হইয়া সেই ব্রহ্মাকারে 
প্রতিভাত হইয়া থাকে । যে সময় এ চৈতন্যাকাশসকল নির্গত হয়ঃ তখন 

মন বুদ্ধি ইত্যাদি উহাতে থাকে ন। | এ চৈতন্ঠাকাশসকল যখন নিজ নিজ দেখ 

মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি কল্পনা করে, তখন স্গ্টিকে ভোগ্যরূপে স্বীকার করে। 

এইপ্রকারে অজ্ঞান হইতেই এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে । আমি অজ্ঞানাচ্ছন্নঃ 

সেই জন্ঘ মৎসমীপে জগতের কোন কারণই বিদ্যমান নাই। বাস্তবিক জগদাখ্য 
কোন কর্থেরই উদ্তুব হয় নাই । সেই একমাত্র অধৈত ব্রহ্মই সর্বজ্র বিরাজমান | 

এই দেহের মৃতাবস্থা ঘটিলেঃ বুদ্ধিঃ মনঃ প্রভৃতির কোন সত্ত। থাকে না। 



নির্বাণ-প্রকরণ ৬৪৭ 

শরীরের শবাকার অবস্থা এবং প্রস্তরাদির জড়তা যেরূপ অনুভব কর, পরমা- 

আর সত্তাও সেইরূপ জানিবে। একমাত্র নিদ্রাতে যেরূপ একমাত্র সুষুস্তি ও 
স্বপ্রভাব বর্তমান। সেইরূপ পরত্রঙ্গে স্থষ্টি ও সংহার বিগ্যমান ।৭৮-৮৪ 

একই নিপ্রাতে যেপ স্থযুপ্তি ও স্বপ্ন এবং তাহাতে যেরূপ ষথানিযমে প্রকশ 
ও তম: অনুভূত হয়, পরব্রহ্গেও স্থষ্টি এবং প্রলয় তন্রপই ৷ মনুষ্য যেরূপ 
নিদ্রাকালে প্রস্তরণত্তা অনুভব করিয়। থাকে, পরমাত্মাও্ড সেইরূপ জড়সত্ব। 
অনুভব করেন । যে বান্তি অন্যমনস্কভাবে অবস্থিত থাকে, তাহার অঙ্গুষ্ঠে ব 

অপর অঙ্গুলিতে বায রৌদ্র অথব। ধূলিম্পর্শে তাহার যেরূপ বোধ হয়, পরমাত্মার 

প্রস্তরসত্ভার অন্ুভবও ঠিক তদ্দপ। ফলতঃ অন্ঠমনস্ক বাক্তির তাহা অনুভূত 

হইলেও হয় নাই বলিষাই মনে হয। গ্রন্তর্সত্বার অন্থভবও অবিকল তাহাই । 

গগন। পাষাণ ও জলাদির দেহানুভূতি ষে গ্রকার হয়, গ্রালয়ের পর চিত্তভা বর্জিত 

আমাদিগেরও স্যষ্টিস্ময়ে চিত্তভাবের 'প্রাপ্তিবশতঃ তদনুরূপই অনুভব হয়। 

কালগ্রবাহ খগুন কর। যায় না, ইহাতে ব্রাহ্মদিনরূপ কল্পাবস্থাষ় আমাদিগের 

দিবারাব্রির যেরূপ স্বাতন্্য অনুভূত হয়, সেইরূপ অসীম স্ম্টিসংহার-সম্থিৎ 

পরমাত্মায় শ্কুরিত হইতেছে ইঠার দৃষ্ান্তস্বরূপে উল্লেখ করা যায়”_জলময় সমুদ্র 

বক্ষে স্বভাবতই আবর্ত, তরঙ্গ ও বুদবুদাদি নাঁনাগ্রাকার ভেদপ্রতীতি হয় । দর্শন? 

দৃষ্ঠঃ তদ্বিষয়ক সঙ্কল্পঃ তাহার ভোগরূপ অনুভব? তাহাতে অন্গরাগঃ ইচ্ছ! প্রস্তুতি 

কিছুই যাঁাতে বিদ্ধমান নাই, সেই শান্ত পরমাত্মাতে স্বভাবতই শাষ্টি, সংহাব 

প্রস্ভৃতি ভেদ বোধগমা হম । ৮৫-৯০ 

ষড়মীতাধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত 

মণ্তাশীত্যধিক-শততম নর্গ 

শ্বীরাম বলিলেন,_-হ ব্রহ্গর্ষে! জাগতিক বস্তবিষয়ে আপনি যেরূপ নিষ্কর্ 

করিলেন, তাহাতে জগতের কোন বস্তুতে যে কার্ধ্য-কারণ দ্বারা ভাব নিয়ন্ত্রিত হয়, 

তাহ] শ্বীকার্ধয নহে। কিন্তু দেখা যাইতেছেঃ জগতের সকল বস্তই কার্ধ্য- 

কারণভাবে নিয়ন্ত্রিত । এই জন্য আমি সন্দেস্থাকুল ভইম্াছি যে? এই ষে 

কার্য-কারণভাবের নিয়ম, তাহার উদ্ভব কোথ।| হইতে এবং কিরূপেই বা প্রত্যেক 

বন্ধর শ্বতন্ত্র ক্বভাব নিদ্মিত হইল? দেবতার সংখ্যা অনেক? তাহার মধ মাত্র 



৬৪৮ বাশিষ্ট-মহারামায়ণ 

নূর্্যই ব।কি নিমিত্ত এত তেজঃশালী হইলেন 1 আর এক কথা, দিবাই ব! 
কখন দীর্ঘ এবং কখন হন্য হইল কি নিমিত্ত? ইহা! আমাকে বলুন | ১-২ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, _স্ষ্টির সময় বিধাতার সম্বল্প আপন। হইতেই কাকতালীয়বৎ 

নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল, 'এবং তাহার পর উহ অবিরুতভাবে শক্তিসম্পন্ন হইয়া 

কার্যকারিতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ফলতঃ উহা! কাধ্য-কারণরূপ নিয়ম বদ্ধ) 
তাই উহ| জগৎ নামে নির্দিষ্ট । সেই কার্য্কারণ-ভাবরূপ নিষমই নিষতি নামে 

প্রসিদ্ধ। প্রত্যেক বস্তই সেই নিয়তির দ্বারা নিয়মিত। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্ ; 
তাহার যেরূপ সন্কল্প যে ভাবে প্রতিভাত হ্ইন্বা। থাকে» আহ সেই ভাবেই সত্য 

য়। 'আমাদিগের স্বপ্ন এবং মনঃ-কল্লিত সম্িদ হইতে তাহার সম্িদ সারসম্পন, 

এই জন্য তাহার অন্যথ। কোনরূপেই সম্ভব হয় না। পরর্রহ্গ চিন্ময়ুভাব হইতে 

স্বতন্ত্র হন_-যেরূপ নিয়মবদ্ধ হইয়! যেরূপ প্রতিতাত হইয়া থাকেন, তাহার সেই 
প্রতিভান মায়ার ক্রোড়স্থ হইয়। তাহার স্থষ্টিসময়েই হয় । ষখন তিনি মায়] 

হইতে চ্যুত হনঃ তখন আর তাহার সেইপ্রকার প্রতিভা থাকে না! তাহার 
সেই নিয়মবদ্ধ প্রতিভানই নিয়তি নামে নিরূপিত। “ইহা ঈদুশ' এবং “ইহ। 

এবসভুত' এইরূপ নিয়মবশে ব্রন স্বয়ংই প্রকাশিত হন। তাহার সেই স্ৃষ্টিসংহার- 
রূপ নিয়মই নিষৃতি নামে আখ্যাত। এইরূপ নিয়মের অব্যতিচারও আশ্চর্য্য- 

জনক নহে । চিদ্রূপী ব্রন্গে জাগ্র্ স্বপ্ন এবং স্থুযুণ্তি নামে যে প্রতিভান আপন। 

হইতে উদ্ভূত হইয়। থাকে, জলের দ্রবত্ের সায় এ স্বচ্ছ চিৎম্বরূপ ব্রক্ম উহ! 
হইতে পুথক্ নহে । ৩-৭ 

আকাশে শৃন্তত্বঃ কপুরে স্গন্ধ ও রৌদ্রে উষ্ণত। যেরূপ অভিন্নরূপে বিদ্যমান; 
তদ্রপ এই জাগ্রদাদি প্রপঞ্চই চৈতন্তে অভিন্নরূপে বিরাজিত। অনাদি স্যৃষ্টি 

প্রবাহরূপ জগত্প্রপঞ্চ চিদাকাশাত্মক ব্রঙ্গেই অস্বতন্ত্রবূপে অবস্থিত। এই সৃষ্টি 

এইরূপ জ্ঞান সেই চিন্মর ব্রন্মেরই "ফুরণমাত্র, এবং “এই প্রলয়” এবন্িধ জ্ঞানও এ 
চৈতন্টের ক্ষণিক শ্ফুরণ। চিতের স্কুরণ যেরূপ হইবে, কার্ধ্য-প্রপঞ্চও ঠিক সেইরূপই 
হইবে । স্বরূপের ন্ঠায় চিতের যে স্বাভাবিক বিকাশ, কাল, ক্রিয়া? আকাশ, অথব। 

দরব্যাদি__এ সমুদয়ই সেই চিদাকাশে অমূর্ত চিদ্ভাবের বিকাশ । ৮-১১ আসার 
সেই বিকাশই রূপ, আলোক? জল, দেশ, কাল, ক্রিয়া ইত্যাদিরূপে প্রকটিত। 

তাংপর্য্য এই ষে, পরব্রন্মে ষেকোনরূপ কল্পন। ষে প্রকারেই প্রবর্ঠিত হউক ন। 
কেনঃ তাহাই নিয়তি নামে নির্দিষ্ট । সকল কল্পনাই আকাশরূপা, জগতের 

আদিম স্থষ্টি হইতে প্রলয় পধ্যন্ত সকল বস্তুর যে একইরূাপ বিকাশ, স্বভা বত ত্বক্- 

দিগের মতে তাহ বস্তম্বভাব বলিয়া কথিত। যেরূপ একই অগ্নি দেশ-কাল- 

ভেদে বিভিন্নীকার হইলেও তাহার স্বীয় ষে উঞ্ণতাস্বভাব? তাহ! যেমন একই 



নির্বাণ-প্রকরণ ৬৪৯ 

ভাবে বিদ্যমান থাকেঃ তন্রপ টিদংশ জীবের সর্ধান্থগত চিৎস্বরূপই স্বভাব । 
চিন্ময়ী বৃত্তিপরম্পরাতেও যে সকল চিদাভাসসম্বিদের বিকাশ হয়ঃ সে সকলও 
ত্বভাবমাত্র। পৃথিবী ও জলাদি বিষয়ে সেই সকল আভায় সন্িৎ দ্বার] তাহাদের 

দেহপ্রায় বিবিধ বৃত্তির অন্তরালে ষে সকল বৃত্তির ষে প্রকার আকারকল্পনা 

করা হয়ঃ তাহাও দেই চিদাকাশেরই স্বভাব ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে । ১২-১৬ 
ক্ষিতিঃ জলঃ তেজ, স্পন্দ, শৃন্তত্বঃ এ সকলই সেই চিৎ এবং ইহার স্বস্বকার্য্যের 

আকর । ফল কথা, যত কিছু পাখিব বস্ত বিগ্ঘমান, সে সকলের স্বভাব এ 
পৃথিবী । এইপ্রকাঁরে যাহ! কিছু জলীয় বস্তু আছেঃ জলই সে সমুদয় বস্থতে 

সম্বদ্ধ। পক্ষান্তরেঃ এই যে পৃথযাদি যাবতীয় বস্ত এ সমুদ্রয়েরই আকর সেই 
চিদাকাশ ; তাই পৃথিবী প্রভৃতি নিখিল বস্তুতেই সেই চিদাকাশ সুসম্বদ্ধ। ইহার 
মধ্যে যত কঠিনম্বভাৰ পার্ণিব বস্ত, সে সমুদয়ের আকর এই লোকপরম্পরার 
'আবাসস্থান বিপুল ব্রহ্ষাণ্ড। এই জন্য নিখিল ব্রদ্ধা্ড বস্ত-পরম্পরার রাজার ন্যাঁষ 

পরিশোভমান। গঙ্গা প্রভৃতি যে সকল শ্রেষ্ঠ জলময় বস্তু; সে সমুদয়ের 
আকর একমাত্র সমুদ্র। যে সমুদয় তেজোবস্ত আছেঃ সে সকলের আকর- 

স্বরূপ একুর্যযদেব। এইপ্রকারেই বায়ু স্পন্দনের ও আকাশ শূন্ততার আকর ; 
এইরূপ নিষ়মবশে পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূতও সেই ব্রহ্মচৈতন্ঠমাত্রই । কারণ, 
সেই ব্রহ্গচৈতন্তই পৃথিবী প্রস্ৃতিরূপে প্রকাশমান। স্বতরাং সংখাতী'ত 
দেবগণের মধ্যে হুর্ধ্যদেবই তেজঃশালী কেন, তাহ! “বাধ হয়ঃ তুমি এখন 
অবগত হইয়ীছ। ১৭-২৯। যিনি চিৎ ব| সন্বিং তিনি সর্বন্তা, সর্বরূপিণী 

এবং সর্বগামিনী; এই জন্ঞই প্রকাশতারূপ নিজ মাহাযআ্ম্যবলে তিনি সকল 

স্থানে সর্বস্বভাবময়ী নিয়তিরূপে বিকাশ পাইয়। থাকেন । ইহা বিজ্ঞমাত্রেই 
অবগত হইতে পারেন। সেই ধিনি চতুম্ম্খ ব্র্মরূপ শিশু, তিনি স্বয়ং 
আকাশময়রূপে অবস্থিত থাকিা নিজ চিদংশের বিকাশরূপ পষ্টবন্্ দ্বার 

আবৃত পৃথিবীরূপ আকৃতি বিস্তার করিয়া থাকেন। যে সময সেই মায়াশবলিত 

সপ্বিং চতুর্থ ব্রহ্গাসস্থিতের সহিত স্থুলঃ স্থপ্ম নিখিল প্রাপঞ্চ উপসংহৃত করেন; 
গলে সময় এ সর্ববঙ্ঞ সম্থিদের অঙ্গীভূত ব্র্মাতে সম্ঘিৎ ও তাহার অঙ্গীতৃত সুরয্যাদির 

ভ্রমণত্বভাৰ মুহূর্তমধ্যে ধ্বংস হয় ; উহা! আৰ কখনই উৎপন্ন হয় ন|। লুত্তাবিরচিত 

মশকবন্ধানের জালবত ব্র্ম৷ সঙ্কল্লবলে যে জ্যোতিশ্চক্র নিম্মাণ করিয়াছেন, সেই 
জ্যোতিশ্চক্র উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন-পথে সুর্যের আবর্তগতি থার। দিবাকে দীর্ঘ 
এবং রাত্রিকে হৃন্য করিয়াছেন! এী জ্যোতিশ্চক্রে ষে সকল বস্তব আছে, সে 

সকল একপ্রকার নহে; উহার! নানাবিধ । উহাদের মধ্যে কতকগুলি উজ্জ্বল, 

কতকগুলি অল্পোজ্জল এবং কতকগুলি একেবারেই উজ্জল নহে । বাস্তবিক এই 
৮২ 
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পদার্থপরম্পর1 জগৎ ব1 দৃশ্ঠ কিছুই নহে। তত্বজ্ঞ ব্যক্তি অবগত আছেন 

যে, এ সকলই নিখিল জগৎ নছে। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় এ সমুদয় অলীক। 
প্রকৃতপক্ষে ইহা চিদাকাশই । ২১-২৬ 

সেই চিন্ময় সর্কেশ্বর আত্মাই “তুমি আমি' প্রভৃতিরূপে নিখিল দৃশ্ঠরূপে 
প্রতিভাসমান। পুরুষের যখন মৃত্যুপ্রাপ্তি ঘটে, তখন মে সকলের কিছুই 
বিগ্ভমান থাকে না এবং কিছুই অনুভূত হয় না। মনে হয়, যেন বই ধ্বংস 
হইয়াছেঃ সে সময় সকলই স্বপ্রদর্শনের স্তায় অনুভূত হয়। তখন চিদাকাশে 
একমাত্র চিদাকাশই প্রতিভাসিত হন। ইহা নিশ্চয় যে, চিদাকাশতা ব্যতীত 

জগতের অন্ত রূপ কিছুই নাই । যতক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্ময় ব্রদ্মে ঘট প্রভৃতি নশ্বর 

বস্ব পারমার্থিক সংস্বরূপে বিগ্কমান থাকেঃ ততক্ষণ যাবৎ এ ঘট প্রভৃতি 

চিদাকাশের সহিত অপৃথগব্ূপেই বিকশিত হয়। সেই বিকাশের নাম শ্বভাব- 

নিয়তি ইত্যাদি । সেই ব্রক্গপত্ত। আকাশরূপ প্রথমোস্ভুত অবয়বমধ্যে শবধ- 

তন্মাত্ররূপে অবস্থিত হইয়। কুশুলমধ্যস্থ ধান্ঠ প্রভৃতি বীজের ভাবী অস্কুরশক্তির 

মধ্)ভাগে অবস্থিতিবৎ বাস্ধু প্রভৃতি ভগতের বীজশক্তিরপে অপ্রকাশিত হইয়। 

বিদ্যমান থাকে | ২৭-৩০ | তাহার পর ক্রমশঃ সেই ব্রঙ্গসত্ত। হইতে পবন, তেজ? 

জল ও পৃথব্যাত্মক জগতের উৎপত্তি হয়। এইপ্রকার কল্পন। মাত্র অজ্ঞগণের 
তত্বজ্ঞানের নিমিত্ত । শাস্্রেও এই স্থট্টিকল্পনার বিষয় যাহ! উক্ত হইয়াছে, তাহ। 

কেবল এই জন্যই । স্থষ্টিকল্পনার সত্যত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য শাস্ত্রে ইহ 

উক্ত হয় নাই। কারণ, প্রকৃত ত্রহ্মতত্বের উদয় বা অন্ত কিছুই নাই ; তাহ 
নিয়ত পাষাণগর্ভের ন্তায় কঠিন, 'অবকাশবর্ধিত, শান্ত এবং নিত্য ! সেই ব্রহ্গতত্বের 

সন্তায় এই জগৎ সত্য বলিঘ। “বাধ হইলেও নিজ পৃথক্সত্তায় অসৎ ব্যতীত আর 

কিছুই নহে। প্রপ্কতপক্ষে এ জগতের পুথক্ সত্তা নাই। আমাদিগের দৃণ্ঠমান 
এই আকাশে আকাশবত, ব্রঙ্গাকাশে জগদাকাশ বিদ্যমান; অতএব এ 
আকাশের আবার উদয় ও শস্ত কি প্রকারে সম্ভব ? ৩১-৩৪ 

সেই চৈতন্যরূপমণি অনন্ত প্রকাশময় ও প্রতিনিয়ত বিততস্বরূপ ; তাহার সত্ব! 

স্বরূপের স্বাভাবিক পার্বকালিক বিকাশই অগৃহীতস্বরূপে অবস্থান কর! পর্যন্ত 

কল্পনার সুচক হইয়। স্বয়ং যেন চিদ্ভাব প্রাপ্ত হয়। কল্পনারূপাধিগত আকাশের 
: সেই স্থপ্ম পরব্রহ্ধ সত্ত/-বিকাশ, ভাবী জাগ্রংপ্রপঞ্চের পর্যালোচনা পূর্বক সর্বত্রই 
তাহার উদ্বোধক হয়। সেই বিকাশপ্রাপ্ত পরম। ব্রাঙ্গী সত্ব! ক্রমশঃ পর্যযালোচিত 

বিষয়ের চেতন! সম্বন্ধে উন্মুখ হইয়া অনুভব করে এবং ক্রমশঃ খী অনুভব ঘনীভূত 

হইলে এ কল্পনারূপিণী ব্রহ্মসত্ত। ভাবী জীব প্রভৃতি নামে নির্দিষ্ট হয়। তাহার পর 
যখন আবার অধিকারী জন্মলাভ করে; তখন পরম পদ পাইবার অধিকারী হইয়। 
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থাকে। সেই কল্পন। যখন জীবভাবে অবস্থিত হয়, তখন নিজ চিদাকশভাবের 
আবরক অবিষ্াগর্ভে নিপতিত থাকে বলিয়া! তাহার পরমপদস্বভাবনত্ব* পরিস্দুট 
হয় না। তোমার সেই কল্পনা এখন বিশুদ্ধ পরমপদে পরিণত হইয়াছে ; এখন 
সেই অখণ্ড একত্ব হইবার সময় আসিয়াছে । ৩৫-৪০ | সেই কল্পনারূপিণী ব্রহ্মদত্ত। 
অবিষ্যাচ্ছন্ন অবস্থায় স্বয়ংই অপৃথগ রূপে দেহেন্দ্িয়াদির ভাবনাৰশে উন্মুখ হুইয়া 
নিজন্বরূপ বিস্বৃত এবং বৃথা সংসারাভিমানে আবদ্ধ হয়। শূন্তরূপিণী এ সত্তা 

যখন শব্দাদিগুণযুক্ত হইয়া থাকে, তখন সৰিকাশ চিতের ভাবনাভ্রমবশতঃ ভবিষ্য 

আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূতের উৎপত্তির কারণরূপে অবস্থান করে। তাহার পর 

লিঙ্গশরীরের উৎপাদক প্রাণম্পন্দ হেতু কালসত্তার সহিত অহস্তাৰ আবিভূ্তি 

হয়। সেই অহস্তাবেই কালসত্তা ভবিষ্যজগতের প্রধান বীজরূপে অবস্থান 

করে। পরাতপর চিংশক্তির আত্মবিষয়ক অনুভবের নামই জগৎ । সেই জগৎ 

প্রকৃতপক্ষে অসত্য । তবে তাহাতে চৈতন্যের বিকাশ থাকায় উহা! সত্য বলিষ। 

মনে হ্য়। এইরূপ ভাবনাত্মিকা চিতই সঙ্কল্পবৃক্ষের বীজ ; সেই চিৎই মুহূর্ভ- 
মধ্যে স্বীঘ অন্তরে অহভ্তাৰ ভাবন। করিয়া থাকে, সেই যে অহস্তাব-ভাবিত চিৎ 

তাহাই জীব নামে নিরূপিত হইয়া, তরঙ্গরূপে জলে জললীলার ন্যায় অন্তপ্রকার 
ভাব এবং অভাবভ্রমে পড়িয়াছে এবং মায়াশবলিত ব্রন্মের পদ্দে ঘুরিতেছে 1৪১-৪৬ 

এইরূপ ভাবশালিনী চিৎ আকাশতন্মাত্র-ভাবনাকে নিজাপেক্ষা অধিক 
ঘনীভূত করে এবং ক্রমে আকাশতন্মাত্র অনুভব করে। সেই অনুভূত আকাশ 
তন্মাত্রই শবসমষ্িরূপ বৃক্ষের বীজরূপে পরিণত হইয়া ক্রমশঃ ভাবী রূপ ও পদ- 

বাকারূপ প্রমাণপম্পন্ন বেদার্থরূপে পর্যবসিত হযু। সেই আকাশতন্মাত্ররূপ 

শবতত্ব হইতেই নিখিল জগতের উদ্ভব। এইপ্রকার বিচিত্র সঙ্ঘলপপূর্ণ ব্রহ্মটচতন্তই 
জীব নামে কথিত হয় এবং ভাবী শব্দার্থরূপে পরিণত হওয়ার পুর্ব সমুদয় ভূতসমুহ 

রূপে বৃক্ষের বীজন্বরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয় । সেই পূর্বকথিত ব্রহ্মচৈতন্্ঠ হইতেই 
চতুদ্দশপ্রকার জীবজাতির উৎপত্তি 1৪৭ ৫১ । সেই ব্রহ্মৈতন্ত যতক্ষণ শান্দ ব্যবহার 
ব। শারীর ব্যবহাররূপ ন৷ প্রাপ্ত হয়ঃ তত দিন চিংস্বরূপেই অবস্থান করত 
ককাকতালীয়বৎ স্বয়ং স্পন্দনচৈতন্য অনুভব করে । নিখিল ভূতের স্পন্দক্রিয়া খী 
রহ্গটৈতন্ত হইতেই উদ্ভ, ত হয় ;ও ব্র্গটৈতন্তের প্রকাশবিষদ্ধিণী যে অনুভূতি, তাহাই 
রূপতন্মাত্র নামে আখ্যাত। এ রূপতম্মাত্রই ভাৰী পদার্থনামের হেতু । সেই 
্রক্ষচৈতন্ঠের প্রকাশবিষয়িণী ভাবনাই তেজ নামে অভিহিত এতদতিরিক্ত 
তেজোনামক অন্য বস্ত কিছুই নাই। ওঁ তেজের স্পর্শবিষয়ক ভাবনার নাম 

স্পর্শ, শব্ববিষয়িণী ভাবনাই শব; আকাশে আকাশ ষেরপ আপনা হইতেই 
অবস্থিত; সেইরূপ সেই শা স্বতই অনুভূত হয় ॥ তথ্্যতীত অন্ত শবকর্তা কেহই 
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নাই। আঁপচ, দে অবস্থাঘ়ু আর কাহার শব্বকর্ত| হওয়। সম্ভব? কারণ, (.ম 

সময় স্গিং ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। সেই সম্বিৎ শ্বযংই শব্দাদি-রূপে 
নিজে যে সেই সেই আকারে অন্ুভবগম্য হইয়াছিল, তাহা সকলের স্বীকার ন1 

করিয়! উপায় নাই। কারণ, শব্ধাদির অসম্বিতরূপে সন্বিদের একত্বরূপ তাদাস্ম 

কোনরূপেই আজিও সম্ভব হয় নাই। এইপ্রকারে রসতন্মাত্র অথব! পঞ্চওন্মাত্র 

মকলেই উক্ত ব্রহ্মচৈতন্তরূপণ সন্বিতের সহিত অভেদ-প্রত্যয়ে বিষযু নাম গ্রহণ 
করিম্াছে। এই অভেদজ্ঞানও ভ্রমমাত্র; ফলে ইহা মিথ্য। ব্যতীত অন্য ক্ষিছুই 

নহে। স্বপ্রনময়ে ষেরূপ স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপার, তদ্রপ উহা! ভ্রমদৃষ্টিতে সত্যন্বরূণে 
উপলব্ধি হয় যাত্র। ৫২-৫৮ 

পুব্ৰ যে তেজের কথা বলিয়াছিঃ সেই তেজ আলোকবৃঙ্ষের বীজভূত । ধী 

বীজভূত তেজ হইতেই স্ৃ্ধ্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কসমূহ প্রকাশিত হইয়! থাকে | খী তেজ 
হইতে রূপের উৎপত্তি হইলে সংসার হয়। উক্ত ব্রহ্গচৈতন্য আকাশের স্যাম 

বিকাররহিত; তাহ। হইতে ভাবী বিষষু সকলের ষে মাধুর্য জ্ঞানরূপ আস্মব।দ 
উদ্থ ত হয়, তাহাই রসতন্মাত্র নামে অভিহিত হয়। সেই ভাবী প্রপঞ্চের সঙ্ষ্র- 

স্বরূপ সমষ্টিভূত জীব সন্ধল্পরূপে গন্ধ প্রভৃতি ত্সাত্রের অনুভব করে। 
'ই সক্বপ্পরূপী সমষ্টি-ভূত জীবই ভাবী ভূগোলকে পরিণত হয় বলিয়া উহ। 
সর্বাধার ; উক্ত আকৃতি-পাদপের বীজস্বরূপ জীব হইতেই সংসারের উদ্ভব । 

এঁ গন্ধ প্রভৃতি তন্মাত্রসমূহ প্রকৃতপক্ষে উৎপন্ন ন। হইলেও কল্পনাবশে উৎপন্ন এবং 

নিরবয়ব হইলেও সাবয়বরূপে প্রতীত ভয়। ৫৯-৬৩। তন্মাত্রসমূহ কাকতালীয়বং 
হ্বতঃই যে স্থান দিয়া রূপজ্ঞান করে, তাহাই চক্ষু নামে কথিত হয়। যেস্থান 

দিয়া শব্দজ্ঞান করে, তাহাকে কর্ণ; যেস্থান দিয়। স্পর্শজ্ঞান করে, তাহাকে 

ত্বক; যে স্থান দিগা রসজ্ঞান করে) তাহাকে রমন এবং ঘষে স্থান দিয়! গন্ধ- 

জ্ঞান করে, তাহাকে ভ্তাণ বলা হয়। উক্ত জীব এইপ্রকারে সর্বাবযবসম্প্ 

ও আকৃতিমৎ হইয়! দিক্ ও কালকল্পনা করিয়। থাকে । এইপ্রকারে ক্রমে ক্রমে 

পরিচ্ছিন্নভাৰ ধারণ করত এরূপে অসর্বস্বরূপ হইয়া পড়ে যে এঁ সকল ইন্দ্রিয় 

দ্বার রস-গন্ধ প্রসৃতির জ্ঞানে আর সামর্থ্য থাকে না। অধিক কি, এ জীর 

ব্ষ্টিভূতভাবে সমগ্র শরীর দ্বারাও নিখিল ভোগ্যের অনুভব করিতে পারে ন।। 
এই অনস্ত জগৎকল্পনা আত্ম! হইতে পৃথক নহে; শী সমুদয় আত্মান্তর্গত 

আত্মস্বরূপেই অনুমেয় । বাস্তবিক উহার অস্ত বাঁউদয় নাই; প্রস্তরোদরের 

শ্ঠায় নিবিড় নিম্পন্দরূপে বিগ্ভমান আছে । ৬৪-৬৮ ॥ 

সপ্তাশীত্যধক-শততম সর্গ সমাপ্ত 



অফীশীত্যধিক-শততম সর 

বশিষ্ঠ বলিলেন,_-সব্বপ্রথমে যে চিদাভাসাম্মক জীবের উৎপত্তি হইয়! 
থাকেঃ আমি এখন তাহাই বপিলাম। চিদাভালাত্মক জীব যে পরব্রহ্গ 
হইতে পৃথক্রূপে নিব্বাচিত হইল, তাহ| মাত্র তোমাকে বুঝাইবার জন্যই ; 
বাস্তবিক ইহ! কিন্তু পরব্রন্ধ হইতে পৃথক নহে । কারণ) জীব পরব্রঙ্গেরই উপাধি 
যুক্ত অঙ্গ'বশেষ ত্রঙ্গের চেত্য-ভাবোন্ুখ যে আভাস-চৈতন্য তাহাই জীবনামে 

কথিত। হে রাম! এ জীবের কতকগুলি আশ্চর্য্য নাম নির্দিষ্ট হইয়াছে । আমি 

তোমাকে সেই সকল বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্র।ণ ও কক্েন্রিয়সযূহের এবং 

জ্ঞানেন্দ্রির়সমগ্টির ধারণ বশত; & “চত্যোন্ুখ চিদাভাস জীব নামে আখ্যাত 
হয়। ১-৪| অতীত ও ভবিষ্য চেত্য বিষয়ে উন্মুখ থাকে, তাই উহার নাম 

চিত্ত, আর বর্তমান সন্নিহিত ত্য বিষয়ে উন্মুখতা হেতু উহার নাম চিৎ! 
যখন এইপ্রকার নিশ্চয়াত্মিক ধারণা করে যে “ইহা এইবূপই”, তখন উহার 
নাম হয় বুদ্ধি। উহ! কল্পন! এবং তর্কবিতর্কবিষযক জ্ঞানের আধার, এই 

জন্ট মন নামে উহা নির্ধারিত। আমি” এইরূপ অভিমান অস্তরে উদয় হয় 

বলিয়। উহার নাম অহঙ্কার । উহাকে যে চিত্ত বলিয়াছি, তাহা সাধারণ অজ্ঞ 

ব্যক্তিগণের ব্যবহারের জন্যই খল হইয়াছে। কিন্ত শান্ত্রতত্ববিচার করত 

তত্বজ্ঞানী পগ্িতগণ জ্ঞানময় সত্যস্বপণ পরত্রক্ষকেই চিত্ত নামে নির্দেশ 

করিয়াছেন। পুর্বকথিত জীব ক্রমশঃ সঞ্কগ্নঞালে বিজড়িত হইয়া পর্যটক নামে 
নির্দিষ্ট হন। স্থ্টির ব। সংনারের আদি কারণ বলিয়া কাহার কাহারও মতে 

উহার নাম প্ররুতি হয়, পরক্রহ্ের শ্বরূপজ্ঞান জন্মিলেই উহা থাকে না; এই 

নিমিত্ত পণ্ডিতগণ উহার অবিগ্ভ| নাম দিয়াছেন ' সেই চিদাভাসাত্মক জীবের 
এই সকল নাম তোমাকে বলিলাম । ৫-৮ 

এই জীবের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সমুয়ই সেই নিরাকার অনাময় ব্রহ্ম । 
খগ্ডিতবর্গ উহাকে আতিবাহিক দেহ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এইপ্রকারে 

এই জীব হইতেই স্বপ্নকালীন দৃষ্ট অথবা সঙ্কল্ল ঘ্বার। কল্পিত পুরের স্ায় 
ব্রিলোক্যরূপ ভ্রম প্রকাশ পাইয়াছে। এই ভ্রম ভোগমোক্ষরূপ কার্যকারী 
হইলেও নিরাকার শূন্ত-্ব্ূপই ইহার ঘাত-প্রতিঘাত কোথাও নাই। হে 
শরীরি-শ্রেষ্ঠ! এই আমার কথিত আতিবাহিক দেহই চিত্ত। এই চিত্ত 

আকাশ অপেক্ষাও শুন্ত। যতক্ষণ ন] মুক্তিজ্ঞান জন্মায়) ততক্ষণ ইহা! জগতে 
অন্তোদয়-শৃন্তর্ূপেই অবস্থিত হয়। চতুর্দাশপ্রকার জীবজাতির একমাত্র 



৬৫৪ বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ 

উৎপত্তির কারণ একমাত্র এই আতিবাহিক দেহই। এই দেহেই লক্ষ ল্গ সংসাঁর 

কালবশে, নির্দিষ্ট সময়ে ফলের ন্যায় জন্মিতেছে এবং ভবিষ্যতেও জন্মিবে । 
এই চিত্তময় দেহই দর্পণ-প্রতিবিষ্বের ভ্তায় অন্তরে বাহিরে জগৎ নাম 

গ্রহণ করিলেও ইহা সেই শূন্ঠাকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। যখন 
মহাপ্রলয়ে সকল পদার্থ একই সময়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ঃ ,তখন সেই 

অনাময় ব্রদ্ধই মহাশৃম্তপদ্দে প্রতিষ্ঠাপন্ন হন। সে সময় চিন্ময় ব্রন্ষে চিদাবন়ক 

অজ্ঞানবশে আম্মার চিৎস্বরূপের বিকাশের ন্যায় আপন হইতে যে এফট। 

ঘনীভাব বিকাশ প্রাপ্ত হয়, পূর্বকথিত নিয়মানুসারে তাহাই আতিবাঁহিক 
দেহের হ্ঠায় চেতিত হয়। ৯-১৬ 

সেই আতিখাহিক দেহই আমার কথিত জীব; উহা! আত্ম।র জগদবলোকন- 

রূপ আলোক দ্বার! উদ্ভাসিত হইয়া থাকে । এ আতিবাহিক দেহের কোন 
অংশ নারায়ণ, কোন অংশ বিরাট, কোন অংশ সনাতন। কোন অংশ ঈশ 

এবং কোন অংশ প্রজাপতি ; ইহাই শানে নির্দিষ্ট হইয়াছে । এ'দেহের পাঁচটি 
ভাগে পঞ্চেন্দ্ির-সন্ঘিং প্রতিভাত হইঘা থাকে । উহা! কাকতালীয়বৎ ঘ্বটে। 

কিন্ত যখন ঘটে, তখনই তাহ! ষথার্থ হইয়। থাকে । ১৭-১৯। এইপ্রকারে 

এই দৃপ্তপরম্পর! যদিও সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়ঃ তথাপি বাস্তবিক উহা 
কিছুই সম্পন্ন হয় না। একমাত্র শূন্ত আত্মতত্বই কেবল সর্বদ| বিরাজমান । 
পরব্রহ্ম অনাদি, তাই তাহার আবির্ভাব বা তিরোভাব কিছুই নাই। কারণ, 

তিনিই স্বরূপসাক্ষাৎকার-বর্জিত হইয়া সদসৎ উভয্বরূপেই অবস্থান করিষা 
থাকেন। যে বিরহী ব্যক্ি নিরন্তর রমণীর চিন্তায় তদ্গত থাকে, তাহার 

্বপরনৃষ্ট কান্ত! যেরূপ প্রকৃত কাস্তার ন্যায় কার্য্যকরী হ্যু, সেইরূপ এই জগৎ- 
প্রপঞ্চগ আতিবাহিক দেহের স্বান্থভববশে প্রকৃত হয়। ২০-২২ 

স্বপ্রকালে অথব। সঙ্করসময়ে নিরাকার শুন্স্থান যেমন ঘটাকারে অন্তত 

হয় এ আতিবাহিক দেহ এবং জগৎও সেইরূপই অবগত হইবে । আতিরাহিক 
দেহ আকাশস্বপ্ধপ হইলেও কঠিন বস্তর ন্ঠায় প্রতীত হইয়া স্বপ্ৃষ্ট পদার্থবৎ 
কার্ধ/কারী হয়। যদিও এ আতিবাহিক দেহ স্বপ্নের সায় শূন্ত নিরবয়ব এব 

অপ, তথাপি ক্রমশঃ আপনা হইতে এইপ্রকার অন্থভব করে যে এই 

 জন্মিলামঃ এই আমার স্গান্থি ও হন্তাদি অবয়ব, এই আমার পৃষ্ঠস্থ শির।, 
আয়ু ও লোমসমূহ যথাস্থানে সন্গিবিষ্ট এই আমি কার্য্য করিতেছি, আমার 
এত বয়স হইয়াছে, এই স্থানে এত দিন বাদ করিলাম) এই তো৷ নিখিল 

বিষয় আমি ভোগ করিলাম, এই জর! আসিয়া আমাকে আচ্ছন্ন করিল; 

এই আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইলাম, এইপ্রকার অসংখ্যপ্রকার অনুভব 



নির্বাণ প্রকরণ ৬৫৫ 

তাহার হয়। এ আতিবাহিক দেহস্বরূপ পুরাণ ব্যক্তি নিজকল্িত এ স্থুলদেহে 
ক্ষিতিঃ অপও তেজঃ আকাশ ইত্যাদি বিবিপ্রকারে উহাদিগকে স্বীয় আধার 
করিয়া লন এবং নিজে তাহাতে আধেয়ভাবে অবস্থিত হইয়া সর্বদা জ্ঞাতৃজ্ঞান- 
জ্ঞেষ-ভাবাত্মক সংসার-স্থপ্ন দর্শন করেন । ২৩-২৯ 

অষ্টাশীত/ধিক-এততম সর্গ সমাণ্ড 

উননবত্যধিক শততম সর্গ 

বশিষ্ঠ বলিলেন,_-প্রথম প্রজাপতির উক্তপ্রকার আতিবাহিক দেহ চিন্ময় 
বশতঃ কাঁকতালীয়বৎ যেভাবে চেতিত হ্ইয়। থাকে) সেই ভাবেই কার্ধ্যে 

পরিণত হয়। অহেো! এই ব্রঙ্গাড একমাত্র সত্যসক্কল্লবশেই প্রতিভাসিত 

হইতেছে; কিন্তু ইহা সর্বপ্রকারেই মিথ্যা । কি দ্রষ্টাঃ কি দৃশ্ত এবং কি 

দর্শন, এ সমস্তই অলীক বস্ত। যদি এই প্রকার জ্ঞান হয় যে, সকলই ব্রঙ্গ, 
তবে অবগ্ঠ সমস্তই ষে সত্য, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না । ১-৩ 

শ্রীরাম বলিলেন, হে বরক্ষন! সেই প্রথম প্রজাপতির আতিবাহিক- 

দর্শন কি প্রকারে দৃঢ় হইল এবং কিরূপেই বা স্বপ্ন সত্য হইতে পারে, 
তাহা আমাকে বলুন। ৪ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, -প্রজাপতি ব্রক্জমার সেই আতিবাহিক-দর্শন-ভ্রম আপন। 

হইতেই নিরন্তর অনুভূত হইতেছে। এই জন্য এ আতিবাহিক দেহ 
পরিপুষ্টের স্তায় জ্ঞানগম্য হয়। বহুক্ষণ অন্থুভব করার ফলে স্বপ্ন যেমন পরিপুষ্ট 
রূপে প্রকৃত সত্যরূপে প্রত্যয় হইতে থাকে, সেইরূপ সেই আতিবাহিক- 
ভাব ধারণ করিয়! থাকে | এ আতিবাহিক-দেহবিষয়ক অনুভব চিরখ্যাত হইয়। 

সুদ হইলে ভাহাতে মরীচিকাঞ্জলের ন্যায় আধিভৌতিকতা-বুদ্ধির উদ্ভব হয়। 

এই জগৎ সত্য বলিয়! বোধগম্য হইলেও, স্বপ্নভ্রম অথব] মরীচিক।-বারির ন্যায় 

ইহা ষে অসৎ, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 'আতিবাহিক দেহে স্বতই 

আধিভৌতিকতা-বুদ্ধির উদয় হয়৷ থাকে; সেই আঁধিভৌতিকতা। একেবারে অসত্য 

হইলেও অবিবেকী ব্যক্তির| উহ| সত্য বলিয়াই স্বীকা্ঁ করে । আমি, আমার, এই 
পর্বত) আকাশ, এইরূপ বিপুল মিথ্যান্রম স্বগ্নরৃষ্ট পর্বতের স্াষ প্রতিভাসিত 

হইতেছে । ৫-১০ 
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প্রথম সৃষ্টি বিধাতার ঁ আতিবাহিক দেহ ভাবনাবলেই আধিভৌতিক ভাব 
ও পৃথীপ্দেহাদি পিগাকৃতি দেখিয়া থাকে । “আমি ত্রহ্ম' এইপ্রকার প্রকৃত 
ভান দুর করত “এই দেহই আমি “এই পৃথ্যাদি আমার আঁধার' এইরূপ 
বিপরীত ভাব দেখিয়া তাহাতেই আস্থাবান্ হয়। এ চিৎ অসত্য বিষয়কে 

সত্যরূপে ধারণ করিয়া ভাবনার প্রাবল্য বশতঃ তাহাতেই বদ্ধ হন এবং বার বার 

এ সত্য বিষয়ের ভাবন|। করার ফলে অন্তরে নানাত্ব অনুভব করিয়া থাকেন। 

প্রথমতঃ তিনি নানাপ্রকার লৌকিক ও বৈদিক শব স্থজন করেন এবংদ্রে 

সেই শবের আর্থিক সক্ষেত করিয়াছেন । প্রথমতঃ ওষ্কা রধ্বনি স্থষ্ট হয়) তাহার 

পর তিনি বেদরূপ শবনকল স্থষ্টি করিয়া! থাকেন। তদনস্তর সেই শবসমুহ 
দ্বার। লৌকিক ব্যবহার কল্পনা করেন ৷ মনঃস্বরূপে কল্পিত বিষয়ই তিনি অনুভব 

করিয়া থাকেন । ফলতঃ যে ব্যক্তি ষে বিষয়ে আসক্ত হয় সে তাহা 

অবশ্ই দৃষ্টিগোচর করিবে । এইপ্রকারে এই অনত্য জগদত্রান্তি সত্য 

হইয়াছে । ১১-১৩ 

এইরূপে আব্রন্গন্তপ্ধব অবধি সর্বত্রই সেই আতিবাহিক দেহই চিরন্বপ্লু ও 

ইন্ত্র্জালের স্তায় আধিভৌতিকভাবে শ্দুবিত হইতেছে । বন্ততঃ আধিভৌতিক 
বলিয়া একট| ভিন্ন বস্তু কোথাও নাই। দৃঢ় অভ্যাসের দ্বারা আতিবৰাহিকই 

আধিভৌতিক হইয়া থাকে । সর্বমূলাধার অষ্টা ব্রহ্ম হইতেই এইরূপ মোহ্ বা 
মিথ্যাজ্জানের উদ্ভব হইয়াছে। এই জন্য তত্বজ্ঞানীদিগের যতক্ষণ প্রারন্ধ 
ক্ষয়িত না| হয়ঃ ততক্ষণ এই জগদর্শনরপ ত্রান্তি বিগ্মান থাকে । হেরাম! 

চিদাত্মবিষঘক এরূপ ছুর্দশাসমুহ মিলিতভাবে কখনই কোথাও নাই। ইহ! 

্রান্তিষাত্র। দেই পরত্রঙ্গই 'এই সকলরূপে প্রতিভান পাইতেছেন। এই 
জগতের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা! যাইবে, একমাত্র সেই শাশ্বত ব্রহ্থ 

ব্যতীত অগ্ধ কাবণ কিছুই নাই। যদি ব্রহ্ষকেই একমাত্র কারণ বলা যায়ঃ 
তাহা হইলে সেই ত্র্গের আবার কি কারণ থাকিতে পারে? পূর্বে স্বয়ং 
অপরেরও কার্ধ্য ন| হুইয়। অন্যের কারণ হওয়া সম্ভব নছে। তাৎপর্য এই যে, 

সেই নিরাময় পরত্রহ্মে কার্ধাকারণ-ভাব কোনবূপেই সম্ভব হইতে পারে না।। 
সুতরাং এই জগংকে ত্রান্তি ব্যতীত আর কি বল। যাইতে পারে ? ১৭-২১ 

উননবত্)ধিক-শততম সর্গ সমাণ্ড 



নবত/ধিক-শততম সর্গ 
রি 

বশিষ্ঠ বলিলেন_হে রাম! জ্ঞানের যে জ্ে়ভাবপ্রাপ্তি, তাহারই 
নাম বন্ধন এবং যখন সেই জ্ঞেয়ভাবের নিবৃত্তি ঘটে, তখনই মুক্িলাভ হয় । ১ 

শ্রীরাম বলিলেন।_হে ভগবন্! কি উপায়ে জ্ঞানের জ্ঞেযরভাব উপশমিত 

হয়? সেই দৃঢ়রূপে অভ্যন্ত জ্ঞেয়ভাবের নিৰৃত্তি কি প্রকারে হইতে পারে, তাহ 

আমাকে বলুন । ২ 

বশিষ্ঠ বলিলেন)__ষে সময় সম্যক জ্ঞানলাভ হয়ঃ সেই সময় জ্ঞানের জ্ঞেয়ুভাব- 

প্রাপ্তিরূপ ষে ভ্রান্তি, তাহা নিরৃন্ত হয়। ভ্রান্তি নিবৃত্ত হইলেই নিরবযব শান্ত 

মুক্তির আবির্ভাব ঘটে। ৩ 

শ্রীরাম বলিলেন__কেবলীভাব অর্থাৎ কৈবল্যই তে। বোধ ব| জ্ঞান; 

তাহাতে আবার মমীচীন জ্ঞান কি হইতে পারে ষে, সেই জ্ঞান হইণে তবে নিখিল 

জীব বন্ধনযুক্ত হইতে সমর্থ হইবে? 9 

বশিষ্ঠ বলিলেন-_-জ্ঞানের কোনরূপ জ্ঞেয়ভাব নাই ; একমাত্র আঁপর্কচনীয 

অক্ষয জ্ঞানই বিদ্যমান । হদষে এইরূপ (বোধের উদযু হইলে সম্ক্-জ্ঞানের 

উদ্ভব হয়। ৫ 

শ্রীরাম বলিলেন; হে খধিশ্রেষ্ঠ । চিদেকরসরূপ জ্ঞানের অন্তরালে চিৎস্বরূপ 

হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞেয়ুতা আর কি হওয়া সম্ভব? এতত্যতীত আর এক প্রশ্ন এই ষে, 

আপনি ষে জ্ঞানের কথ। উল্লেখ করিলেন, 'এ জ্ঞান-শব্দ কোন্ বাচ্যে নিষ্পম্? 

উহা! ভাববাচে) ব করণবাচ্যে ? ৬ 

বশিষ্ঠ বলিলেন,_বোধমাব্রকেই জ্ঞান বলিয়৷ জানিবে, সেই জ্ঞান-শবা 

ভাববাচ্যে নিপন্ন। বায়ু ও স্পনের যেরূপ স্বাতন্ত্রা তদ্রপ সেই জ্ঞান ও জেয়বন্ত 

জ্বানেরই মায়িক বিকল্পকল্পন। মাত্র । ৭ 

গ্রীরাম বলিলেন।_ইহাই দি হয়, তবে এই জ্ঞান-জ্ঞেয়াদি যে বিকল্প? তাহা 

শশৃঙ্গের নায় একেবারে অসত্য বস্ত | ভূত? ভবিষ্যৎ ও বর্তমান_ এই ব্রিকালেই 

ইহা ব্যবহরণীয় নহে । ৮ 

ব্শিষ্ঠ বলিলেন-_মাত্র বাহ পদার্থরূপ ভ্রম নিবন্ধন এইরূপ অরমবুদধি। 

হইয়াছে । বাস্তবিক কিন্তু বাসা কিংবা আত্যস্তর কোন বস্তরই সত্ব! নাই। ৯ 

শ্রীরাম বলিলেন _হে ব্রদ্ধন! এই তুমি" “আমি' গ্রসৃতি বস্তসমূহ তো! 

গ্রত্তেকেরই প্রত্যক্ষসিত্ধ। অথচ আপনি এই সকল নাই বলিতেছেন কোন্ 

যুক্তিতে? ১* 
৮৩ 
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বশিষ্ঠ বলিলেন__হে অনঘ! স্থ্টির প্রথমাবস্থায় বির্াড়াত্ম। গ্রভৃতি কোন 

বস্তই যখন উদ্ভূত হয় নাইঃ তখন জ্ঞেয় বস্তর সত্যতা-সম্ভাবন। কি প্রকারে করা 

সম্ভব? ফলতঃ স্থষ্টিসময়ে মায়া ভিন্ন অপর কিছুরই সত্তা ছিল না; সুতরাং 
এ জগৎকে ভ্রমই বলিতে হইবে । তত্ববিষয়িণী ষে শ্রুতিঃ তাহাই এ বিষয়ের 

প্রমাণন্বরূপ কথিত হয; তদ্ব্যতীত লৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ গমাণের 
মধ্যেই গণ্য নহে । ১১ 

শ্রীরাম বলিলেন-_হে ভগবন্ ! ভূত। ভবিষাৎ এবং বর্তমান-_-এই তিন কালেই 
আমর। জগৎ নিত্য প্রত)ক্ষ করিয়া থাকি ;কিস্ত আপনি এ জগতকে অলীক 

বলিতেছেন কি জন্য? ১২ 

বশিষ্ঠ বলিলেনঃ_স্বপ্নপময়ে দৃষ্ট পদার্থ রীচিকায় জল, দ্বিতীয় চন্দ; সন্ষপ্- 

কল্পিত পদার্থসমূহ কিংবা চক্ষুদোষ জন্য আকাশে পরিদৃশ্ঠমান কেশগুচ্ছ যেরূপ! 
সেইরূপ “তুমি' “আমি” প্রভৃতি নিখিল জগৎ মিথ্যায়পেই প্রতীত। ১৩ 

শ্রীরাম বলিলেন-__হে মুনে ! “তুমি” “আমি ইত্যাদিরূপ জগৎ যখন স্থস্পষ্ট- 

রূপে অগ্ুভূত হইতেছে, তখন স্থষ্টির প্রথমাবস্থায় ইহা উৎপন্ন এইরূপ যাঁদ 
বলিঃ তবে দোষ কি? ১৪ 

বশিষ্ঠ বলিলেন,_কারণ হইতেই কার্ষে;র উৎপত্তিঃ কারণ ব্যতীত কোন 

কার্য্যোৎপত্তি সম্ভব নহেঃ ইহ। স্কির। এই যে'জগতের কথ। হইতেছে, ইন্থার 

উৎপত্তির কোন কারণই নাই । যখন মহাপ্রলয় হয়ঃ তখন তো! সকলই ধংস 

হইয়া যায়ঃ কিছুই বিদ্যমান থাকে না। অতএব যদি জগৎকে উৎপন্ন বলিয়। 
নির্দেশ করা হয়ঃ তবে তাহার কারণরূপে কাহাকে নির্দেশ করা হইবে ? ১৫ 

শ্রীরাম বলিলেন,_-হে বিভে। ! মহাপ্রলয়ে সমস্তই ধ্বংস হয় । একমাত্র অজ, 

অব্যয় পরর্রক্মই বিগ্ধমান থাকেন । সেই পরক্রহ্মই স্থষ্টির কারণ-রূপে কথিত 

হইবেন ন। কি জন্য? ১৬ 

ৰশিষ্ঠ বলিলেন,--কার্য্যের অভ্যন্তরে স্ুক্সভাবে কারণ বিগ্ঘমান থাকিয়া 

পরে উহা প্রকাশিত হয় মাত্র। হে রাম! সেই ব্রন্মে তো অতি স্ক্ভাবেও 

কার্য নাই । পরস্থ ব্রহ্ম সৎ এবং জগৎ অসৎ; সংবস্ত হইতে অসৎ বস্থর উদ্ভুধ 
কখনই সম্ভব হয়ন|। বিসদৃশ বস্ত হইতে কি কখন বিসদৃশ বস্তর উৎপত্তি 

সম্ভব হইতে পারে ? বুঝিষ্ব! দেখ ঘট হইতে কি কখন পটোৎপত্তি ঘটে ? ১৭ 

শ্রীরাম বলিলেন; যদি এরূপ বল! যায় ষে; মহীপ্রলয়ের পর এ জগৎ 

সুপ্সভাবে ব্রঙ্গেই বিষ্কমান থাকে ; তাহার পর আবার যখন টির সময় হয়? 
তখন তাহ1ই আবার প্রকাশ পায় । ইহাতে দোষ কি? ১৮ 

বশিষ্ঠ বলিলেন*_হে দীর্ঘবাহো ! প্রলয়ের পর স্থষ্টির সত্তা কে কোথায় 
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অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছে? আর কেহ যদি অন্ুভৰও করেঃ তবে তাহার 

কথায় আস্থা স্থাপন কর! চলে কি? ১৯ 

শ্রীরাম বলিলেনঃ_যদি এইরূপ বলা ষায় যে, মহাঁপ্রলয়ের পর যে জ্ঞানময় 

্রন্ম বিগ্যমান থাকেন, সেই জ্ঞানমগ্ন ব্রন্মে এই স্থ্টি মিলিও হইব! জ্ঞানস্বরূপেই 

অবস্থিত হয়; পুর্ণরূপে ইহা হুয় না । কারণ, ষাহ। সর্বপ্রকারে শুন্য অসং- 

পদ্দবাচ্য, তাহ! কখনই সৎ হইতে পারে না; এই কথায় কিছু দোষ পড়ে কি ?২০ 

'বশিষ্ঠ বলিলেন।__হে মহাবাহো ! যদি এরূপ বল, তবে জ্ঞানই তো জগৎ হইয়া 

পড়ে। পরিশুদ্ধ জ্ঞানই জগতগ্রপঞ্চ, এবং তাহাই তদ্গত জীবের দেহ। তাঁছা 
হইলে জন্ম-মৃত্যু আবার কি? কারণ, সমস্তই তো নিত্য বস্তু । ₹১ 

শ্রীরাম বলিলেন।__হে ব্রক্মন্! অশ্রে এ স্ষ্টি ছিল না; এখন কোথা 

হইতে উদ্ভব হইল এবং ল্লাস্তির উৎপত্তিই ব। হইল কি প্রকারে? ইহ। 

আমাকে বলুন । ২২ 

বশিষ্ঠ বলিলেন,_বাস্তবিক ষখন কাধ্যকারণভাব নাই, তখন ভাব অথব। 

অভাব নামে কোন বস্তরই সন্ত নাই । তবে এই যে জ্ঞান, জ্ঞে় ও জ্ঞাতা, 

ইহা সেই আত্মা অর্থাৎ জ্ঞানময় ব্রক্ম | ২৩ 

শ্রীরাম বলিলেন।__যদি ইহাই হয়, তাহ হইলে বিপরীত হইয়া পড়ে। ধিনি 

ষ্টা, তিনিই দৃশ্ঠ ; চেতনরূপী ঈশ্বর স্বয়ংই জড়ৃণ্ঠ হইলেন, ইহা কি কখন হইতে 

পারে? নিয়ম এই ষে, অগ্নি দাহকর্তা এবং কাঁষ্ঠ তাহার দাহা; কিন্তু কাষ্ঠের 

তে| দাহকারী হইয়। কে নরূপে অশ্রিকে দাহ করা সম্ভব নহে ।২৪ 

বশিষ্ঠ বলিলেন। ভ্রষ্টার প্রকৃতপক্ষে দৃশ্ঠভাবগ্রাপ্তি ঘটে না; কারণ, দৃষ্ঠ 

বন্থ কোনপ্রকারেই সম্ভব নহে। মাত্র দ্রষ্টাই সর্ধস্বরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। 

ইহাতে বিপরীত ভাব তো কিছুই নাই । ২৫ 

শ্রীরাম বলিলেন, _শ্ছষ্টির প্রথমে শ্রদ্ধ চৈতন্ত জগৎকে চেত্যরূপে অনুভব 

করিয়। থাকেন, অবশ্ই স্বীকার করিতে হইবে 7 স্বীকার না করিলে এ জগতের 

প্রতায় সম্ভব নয়। অতএব চেত্যের সম্ভবতা হয় না কি প্রকারে? তাহা 

আমাকে বলুন । ২৬ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, কারণের সন্তাৰ নাই বলিয়া চেত্যও অসম্ভব হইয়াছে। 

চেতন ব্রন্ম নিয়তই মুক্ত এবং অনির্বচনীয় ।২৭ 

জীরাম বলিলেন,_আত্ম। নিয়তই ষদ্দি মুক্তস্ভাব হয়ঃ তাহা হইলে এই 

অহস্তাবাদিই বাকি আর ইহার উদ্ভব কোথ| হইতে কি প্রকারেই বা হইয়াছে 

এবং জাগতিক জ্ঞান ব। স্পন্দন প্রস্ভৃতি জ্ঞানই বা কি প্রকারে হইতে পারে। 

তাহা বান্ত করুন ২৮ 
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বশিষ্ঠ বলিলেন,_কারণের অভাব বশতঃ কিছুই উৎপন্ন হয় নাই । অতএব 

চেত্যস্থটি অকিঞ্চনমাত্র | ২৯ 

শ্রীরাম বলিলেন+ সেই বাক্যাতীত, নিত্যযুক্ত; স্বয়ং-প্রকাশ, নির্ঘল ব্রন্থে 
মই বা কাহার কি প্রকারে হইতে পায়ে, তাহা প্রকাশ করুন | ৩০ 

বশিষ্ঠ বলিলেন,_কারণের অসন্ভাবহেতু পরব্রঙ্গে জুম বাস্তবিক নাই। 
'তৃমি' আমি' প্রতৃতি সকলই শান্ত; একমাত্র নিরাময় ব্রহ্মই সত্য 1৩১ 

শ্রীরাম বলিলেন,_হে ব্রঙ্গন্! এরূপ হইলেও আমি যেন ভ্রমকিজড়িত 
হইতেছি ; আপনাকেও বেশী কিছু জিজ্ঞাস! করিতে পারিতেছি না; এখনও 
আমি পূর্ণরূপে প্রবুদ্ধ হইতেও সমর্থ হই নাই; তৰে আর কি জিজ্ঞাসা 
করিব? *২ 

বশিষ্ঠ বলিলেন,_হে রাম! যতক্ষণ তোমার হৃদয়ের সংশয় দূর না হয়। 

ততক্ষণ ভাল করিয়াই তুমি জিজ্ঞাসা কর । তার পর খন তোমার সকল সংশয় 

ছিন্ন হইবে, তখন তুমি সেই অনির্রচনীয় পরমপদে বিশ্রামলাভ করিতে সমর্থ 

হইবে | ৩৩ 

শ্রীরাম বলিলেন,_-আপনার সিদ্ধান্ত এই ষে, কারণের অসগ্ভার বলিয়] পরব 
হইতেই সৃষ্টি নাই, ইহা! আমি বুঝিয়াছি ; তথাপি এই চেত্য ও চেতন- 

বিভ্রম কাহার আমার এই সন্দেহ কিছুতেই দূর হইতেছে না। ৩৪ 

বশিষ্ঠ বলিলেন,_যদিও তুমি এইরূপ বুঝিয়া থাক যে, কারণ ব্যতীত সকলই 
শান্ত; কুত্রাপি জগদভ্রম নাই, তথাপি অনভ্যাস বশতঃ এই জ্ঞান তোমার 

স্থ্চ হইতেছে না; এইজন্ত পরমপদে বিশ্রামলাভও তোমার ছটিতেছে না । ৩৫ 
জীরাম বলিলেন, হে ব্রন্গন্! অভ্যাস হইতেছে নাকি জন্য এবং 

সেই অভ্যাসই বাঁ কোথা হইতে উৎপন্ন? জগদ্ভ্রমের কারণও যেখানে 

বিদ্যমান নাই; সেখানে একটা অভ্যাসরপ ত্রাস্তিই বা কি জন্য কোথা হইতে 

আসিল ? ৩৬ 

বশিষ্ঠ বলিলেন।_-হে রাম! ব্রহ্ম যে অনস্ত। তাহাতে কিছুমাত্র জম নাই, 

ইহা স্থির। তথাপি জীবদুক্ত যোগী ব্যক্তিগণের যেমন চিন্ময়বোধে সন্রল " 

পদার্থে ই ব্যবহারপ্রবৃত্তি দেখা যায়ঃ সেইরূপ তোমারও অভ্যাসপ্রবৃত্তির অস্ভিবে 
দোষ থাকিতে পারে । ৩৭ 

শ্রীরাম বলিলেন।_হে ভগবন্! আপনারা জীবশ্মুক্ত মহাপুরুষ বলিয়। 
আপনাদের সর্ধব-জগদ্-ভ্রম দুর হইগ্াছে। তথাপি অধ্যাত্মশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান 
এবং পর-কায়প্রবেশ প্রভৃতি বারা অঙ্ঠের প্রবোধ উৎপাদন, এই ছুইটি বিষয়ের 

কারণ কিঃ ভাহা আমাকে বুধাইয়। দিন । ৩৮ 
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বশিষ্ঠ বলিলেন,_হে রাম! উপদেশ্ট উপদেশ, প্রভৃতি নিখিল ব্)বহাররূপ 
একমাত্র সেই ব্রক্ষই ব্রন্মে বিরাজমান আছেন । যিনি ম্বঘং বোধন্বরূপ 

হইতে সমর্থ হইয়াছেন, যাহার কোনরূপ জ্রাস্তি নাই, বন্ধন বা মুক্তি 

তাহার তে কিছুই নাই ; ইহা নিঃসন্দেহ । ৩৯ 

শ্রীরাম বলিলেন; দেশ কাল; ক্রিয়।, দব্য প্রভৃতি ভেদ যখন কিছুতেই 

সম্ভব নহে, তখন জগৎসত্ব। কিরূপে সম্ভব? ৪০ 

বশিষ্ঠ বলিলেনঃ দেশ-কাল-ক্রিয়া-দ্রব্যাদিতে ভেদজ্ঞানসম্পন্ন অজ্ঞানীদিগের 

অজ্ঞান জন্ত জগৎসত্তা প্রতীষমান হুয়। তন্দভিন্ন কোন সময়েই জগতসত্তা নাই 1৪১ 

প্রীরাম বলিলেন,_ হে বক্ষন্! কারণের অসগ্াব বলিা ঘ্বিত্ব ব। একত্ব 

যখন নাই, তখন বোধ্য-বোধকভাবেরও অভাব হইয়া ঈাড়ায় । অতএব তত্ব 

[বোধকেই বোধরূপে নির্দেশ করেন কি প্রকারে? বস্ততঃ বোধ তো আর 

অকর্্মক হইতে পারে না? ৪২ 

বশিষ্ঠ বলিলেন,_হে রাম ! অবুদ্ধ ক্ষই নিজ অবোধক্ষমফলের আশ্রয়রূপে 

বোধের কর্ম হইয়া থাকেন । ফলতঃ তদ্গত যে অজ্ঞানক্ষয়, তাহাই বোধ্য হইয়া 

থাকে । সেই জন্যই বোধশব্দ সকর্মক হইঘ়া1 পড়ে । অবণ্ত আমি এখন যাহা 

বলিতেছি) তা তোমাদের পক্ষেরই কথ। ;.আমাদের পক্ষের কথ। স্বতম্ব। তাহার 

কারণ এই যে, আমরা জীবনুক্ত বলিয়। আমাদের জ্ঞানই নাই; সৃতরাং 

আমাদের নিকট বোধের কর্মাও নাই । ৪৩ 

শ্রীরাম বলিলেন,_হে ভগবন্! আপনি “ম “আমাদের পক্ষ" বলিলেন, 

মাপনার! ভীবন্ুক্ত হইলেও ইহা দ্বার আপনাদের একটা অহস্তাবই গ্রকট 

হইল । এই অহস্তাবকে অবশ্ঠ অজ্ঞানের কার্য বলিয়! নির্দেশ করা সন্তভব নহে। 

সুতরাং স্পষ্টই অনুভব হইতেছে যে? তত্ববোধও অহস্তাবে পরিণত হয়। আমার 

ংশয় এই যে, দে সমগ্র তত্ববোধ ভিন্ন অন্ঠ কিছুরই সত্তা থাকে ন।; আপনিও 

অনন্ত নির্খল চিৎম্বর্ূপ, অথচ আপনাতে এই অহস্তাবের উদ্ভব কোথা হইতে 

সম্ভব হইল? ৪৪ 

এ বশিষ্ঠ বলিলেন,_-আমরা বোধরূগী ৷ বায়ুকে যেরূপ ম্পন্দ বলা হয়? তদ্রুপ 

আমাদের বোধকেই আমরা “অহভ্তাৰ' বলিষ। ব্যক্ত করি! অজ্ঞ যেরূপ 

অহঙ্কার-অভিযানে বলিয়। থাকে সেরপভাবে আমরা বিবৃত করি না 18৫ 

গ্রাম বলিলেন,_মগাধ সমুদ্রমধ্যে তরঙ্গ, বুদ্বুদ প্রভৃতি কত কি উঠিয়া 

থাকে, & সকল তরঙ্গ এবং সমুদ্রের জলরাশি যেরূপ একই বস্তু; জীবম্ুত্ত 

মহাত্মগণের বোধ্য, বোধ, অহস্তাব প্রত্ৃতি কি সেইরূপ একই বস্ত বলিয়া 

নির্দিষ্ট হইবে 1 ৪৬ 
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বশিষ্ঠ বলিলেন।__তুমি যাহ! বলিতেছ, উহ! তাহাই বটে॥ অর্থাৎ উহ! একই 
বন্ত। এইপ্রকার নিদ্ধান্তে যদি আস্থ। রাখিতে পারঃ তবে তোমার যে দ্বিত্বাদি- 

প্রসক্তি হেতু ঘ্ৈতহানিরপে দোষের আপত্তি হইয়াছিল, সে আপত্তি আর 
থাকিবে না। পররূপ জ্ঞানকেই দৃঢ় করিয়! লইয়! সেই অনন্ত শাস্ত পুর্ণ ব্রক্মপদে 

তুমি অবস্থান কর। ৪৭ 

শ্রীরাম বলিলেন,_হে ভগবন্! সেই বিশুদ্ধ অদ্বৈপক্ষে যে বামুস্পন্দের 
স্ঠায় 'তুমি' “আমি” ভাব প্রকট হইয়া থাকে, এ ভাবের কল্পনার কর্তা কে 
এবং ভোগই ব।কে করে? এইরূপ কল্পন। স্বীকার করিলে, আবার “সই অনস্ত 

জগন্ভ্রমই বিস্তৃত হয় এবং সেই বন্ধ মোক্ষ-কল্পনাও উপস্থিত হইয়। পড়ে । ৪৮ 

বশিষ্ঠ বলিলেন,__সেই জেয় বস্তকে সতারূপে বুঝিতে পারিলেই আবার 

সেই বন্ধন-প্রপক্তি আসিষ| উপস্থিত হয়। কিন্তু যিনি তত্বজ্ঞানে বিভোর; 

ঠাহার কাছে জ্ঞেয়ে বস্ত সত্য হয না, তত্বজ্ঞানে বাধিত হইয়। থাকে ;তাই 

তাহ! তত্বগ্তানীর নিকট অপত্যরূপে অবধারিত হয় । প্রারন্ধ পূর্ণরূপে ক্ষ 

প্রাপ্ত হয় ন।, সেই জন্য একমাত্র বোধই তত্বজ্ঞানীদিগের সর্ধবস্তরূপে প্রকট 

হয়; অতএব তাহাদিগের বন্ধমোক্ষ আবার কি? ৪৯ 

শ্রীরাম বলিলেন,_: হে ব্রক্গন! তব্জ্ঞদ্দিগের জ্ঞান সর্বববস্তরূপে কি প্রকারে 

প্রতিভাত হইবে? দীপের আলোকে যেরূপ নী, গীত প্রভৃতি বর্ণ দৃষ্ট হয়, 

তাহাদের জ্ঞানৈশ্বর্যয দ্বারা ঘটপটাদিও তদ্দপ প্রকাশ পায়। অতএব প্রত্যক্ষ 

প্রমাণাদি-সিদ্ধ বাহা বস্ত তন্বজ্ঞ্দিগের জ্ঞানৈশ্বর্যা সত্যই হইবে, আপনি ইহা 
কিন্নপে অপলাপ করিবেন ? ৫ৎ 

বশিষ্ঠ কহিলেন।_কারণ ব্যতীত উৎপন্ন বাহ্বস্তরূপ কার্ধ্ের সত)তাহ 

হইল ভ্রান্তি; স্থতরাং উহ! অসত্য। এ ভ্রান্তির মূলীভূত যে অজ্ঞানঃ তাহ 

তত্বক্জদিগের নাই। গ্ুতরাং তাহাদের নিকট উহ। অসত্যরপেই প্রতীত 

হইয়া থাকে । ৫১ 
শ্রীরাম বলিলেন। সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউকঃ যখন স্বপ্ন দেখা যায়। 

তখন তো! উহ। দ্ুখোত্পাদন করে। সেইরূপ এই জগদ্ত্রম সত্য মিথ্যা, 

ঘাহাই হউক ন। কেন, ইহার ছুঃখদানশক্তি কোথাণ্ন যাইবে? ইহা ছুঃখ 
দিবে নিশ্চয়ই; সুতরাং যাহ। দ্বার ইহার ছুঃখদানশক্তি দূর হইবে? তা! ব্যক্ত 
'করুন। ৫২ 

বশিষ্ঠ বলিলেনঃ_-তুঁমি সত্যই বলিয়াছ, স্বপ্র ও জগৎ একরূপই বটে; 

ইছাকে পুর্বাপর-সঙ্গত এক-ঘটনারূপে বিশ্বাস করাই ভুল। তত্বগ্ঞানগ্রাভাৰে 
সেই ভ্রম দূর করিতে পারিলেই সর্বপ্রকার ছুঃখের উপশম ছটিন্না থাকে । ৫৩ 
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শ্রীরাহ বলিলেন।-ইহাই যদি হয়, তবে আর কি কল্যাপোদয় হইল? 
স্বপ্নাদিসময়ে অনুভূত বস্তপরম্পরার এক-ঘটনারূপে জ্ঞান বা! পিগাঁকারতার 
উপশম হয়ই বা কি প্রকারে? তাহা আমাকে বলুন । ৫৪ 

বশিষ্ঠ বলিলেনঃ _ঘদি পুর্ববাপর বিচার কর! যায়, তাহা হইলে বস্তুপরম্পরার 
পিগাকারতাজ্ঞান নিবৃত্ত হয়। এরূপ বিচার দ্বারাই স্বপ্রসময়ের দৃশ 
পরিমার্জিত হইয়া থাকে । ৫৫ 

শ্রীরাম বলিলেন+__ পূর্বাপর বিচার করিলে যাহার স্থল জগদ্ভাবন৷ ক্ষীণ 
হইয়াছে সেইপ্রকাঁর জীবনুক্ত যোগী ব্যক্তি এই জগংকে কিরূপভাবে দৃষ্টিগোচর 
করেন ? ৫৬ | 

বশিষ্ঠ বলিলেন।_-ভাবনা কিংবা বাসন। যাহার ক্ষীণ হইয়াছে, তিনি এ 
জগৎকে অসদ্রূপেই দেখিয়। থাকেন । তাহার এ দর্শন গন্ধব্ধনগর কিংবা 

জলসেক-লুণ্ত আলেখ্যের ম্যায় অসংরূপেই প্রতিভাত হয়। ৫৭ 

শ্রীরাম বলিলেন,_-বাসনার অবসান এবং বাহ্ পদার্থনিচয়ের পিগাকার- 

জ্ঞান নিবৃত্ত হইলে এবং জগৎকে স্বপ্নের স্টার অসত্যরূপে ধারণ। করিতে সমর্থ 

যোগীর অবস্থা কি প্রকার হইয়। থাকে ? ৫৮ 

বশিষ্ঠ বলিলেন»_তাহার সন্কল্পরূপ জগদ্বিষষিণী বাসনাও ক্রমশঃ দূর হয়। 

সে সময় সেই যোগী বাসনাশূস্ত হইয়। সত্বর নিব্বাণ প্রাপ্ত হন। ৫৯ 

শ্রীরাম বলিলেন,__বহু জন্মজন্মান্তর হইতে যাহা সুদৃঢ়, অনেকপ্রকার 
শাখাপল্পবে ষাহা স্থবিস্তত, সেইরূপ সংসারবন্ধনকারী বিষম বাসনার কিরূপে 

উপশম হয় ? ৬০ 

বশিষ্ঠ বলিলেন।__-এই দৃষ্টগ্রপঞ্চ ত্রান্তিপৃণ ; ইহ! প্ররুত পরমার্থজ্ঞানলাভে 

শান্ত হইলে পর প্রারব্ধের অবসান ঘটে, পরে ক্রমশঃ বাঁসনাক্ষয় সিদ্ধ হইয়। 

থাকে । ৬১ 
স্ীরাম বলিলেনঃ_হে খধিশ্রেষ্ঠ! যখন এই দৃশ্থাচক্র ক্রমশঃ পিওভাব- 

নিন্মুক্ত হইয়া মিথ্যারপে অনুভূত হয়, তখন আর অন্য কি হয এবং 
₹স সময় শান্তিই বাকি প্রকারে সম্ভব হয়? ৬২ 

বশিষ্ঠ বলিলেন) যোগী ব্যক্তির যখন জাগতিক সত্যতা-ভ্রম উপশছ্গিত 

হয় এবং তাহার ফলে ক্রমশঃ চিন্মাত্রে পরিণতি ঘটিয়া থাকে, তখন এই লংলায়ে 
তাহার আর কিছুমাত্র আস্থা অবশেষ থাকে না । ৩ 

শ্রীরাম বলিলেন।_-এই দৃশ্ঠমান জগৎ বালকের সক্ধশ্পের মতই বিচঞ্চল ; 

ইহাতে আম্থাই বা কি হইতে পারে এবং ইহার উপশান্তিই বা কি? ইহাতে 

আস্থা-ববন্ধনই যদি হুঃখের হেতু হয়। তাহা হইলে অস্থির-সন্বল্পা বালক ছুঃখ 
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অনুভব করে কি নিমিত্ত? বালকের কোন বিষয়েই তে। আস্থা প্রতিষ্ঠা সম্ভব 
নহে। ৬৪ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, _সক্ষল্পমাত্রেই বাহ! সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহার ধবংস হইলে 
ছুখ হইবার কারণ কি? বিচার করিয়া দেখিলে তো তাহাতে দুঃখ হইবার 

কথ। নহে । বালকের বিচারাভিজ্ঞত। নাইঃ এই নিমিত্তই সে দুঃখ ভোগ করে । 

ইহা জানিবে যে? সক্গল্লই চিত্ত; ইহা ভুমি নিজেও বিচার করিয়। (দেখিতে 

পার । ৬৫ | 

শ্রীরাম বলিলেন।_হে ঝঞ্গন্! চিত্ত কিপ্রকার এবং কি উপায় ধার! 
তাহার বিচার করিতে পার। যায়? পরন্থ সে বিচারে কি দললাভ হয় ? ৬৬ 

বশিষ্ঠ বলিলেন,_হে বৎস! চিত্তের চেত্যোন্ুখী ভাবই চিন্ত নামে আখ্যাত। 

আমি যাঁহ। বলিঃ যাহ শুনি, 'এ সকালের নামই চিন্ববিচাঁর ; এই বিচার দ্বারাই 

বাসনাও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়! ৬৭ 

শ্রীরাম বছগিলেনঃ_ হে ভগবন্! চিওসন্তাব চিত্তের নিরোধ হইলে চিতের 

যে অচেত্যভাবোন্ুখতা। হমঃ তাহা কত দিন স্থাধী হয এবং চিত্তনির্বাণকারী 

অচিন্তভাবেরই ব| কিরূপে আবিভভাব ঘটে ? ৬৮ 

বশিষ্ঠ বলিলেন; _চেত্যের সন্ভাবন। একেবারেই নাই ; অতএব চিৎ কি 

জন্য উহা অনুভব করিবেন? চেতা নাই ; অতএব চিন্তও নাই | ৬৯ 

শ্রীরাম বলিলেন,_মাহা স্পষ্ট অনুভূত হঈতেছেঃ তাহাকে আপনি কি 

প্রকারে অসম্ভব বলিলেন? অনুভবের অপলাপ কর। কি সঙ্গত ? ৭ৎ 

বশিষ্ঠ বলিলেন”_ত্ুমি যে অন্ভবের কথা বলিতেছঃ সে অনুভব তো অজ্ঞ 

ব্যক্তির অনুভব । আমাদের মতে অন্ঞের অনুভূত জগত মিথ্যা । তত্বজ্জের যাহা 

অনুভূত বিষয়ঃ সেই অদ্বিতীষ ব্রহ্মপদই পরম মতা ।৭১ 

শ্রীরাম বলিলেন? _-এই জগত্ত্রয় অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট কিরূপ? ইহ 

সত্য নহে কেন? তত্বজ্ঞ ব্যক্তি এই জগদ্বিষযে ষে প্রকার ধারণ। করিয়া 

থাকেন, তাহা কি বাক দ্বার! পরিস্ফুট করা সম্ভব নহে? ৭২ 

বশিষ্ঠ বলিলেনঃ_যাহ! দেশকাল-পরিচ্ছিন্ন প্রকৃত পরিচ্ছেদসম্পন্ন জগণ্ড 
তাহা অল্ঞ ব্যক্তির নিকট প্রতীত হয়। তত্বজ্ঞের নিকট উহ। প্রতীত হয় না । 

তাহার ধারণা এই যেঃ এ জগৎ প্রকৃতপক্ষে উৎপন্নই নহে । ৭৩ 

শ্রীরাম বলিলেন, যাহা উৎপন্নই নহে, তাহা তে। কখনও সম্ভবই হইতে 
পারে না। যাহা অনত্য, যাহার প্রকাশ নাই, তাহা অনুসভূতিগম্য হইবে 

কি নিমিত্ত? ৭৪ 

বশিষ্ঠ বলিলেন,”_এই জগৎ জাগ্রৎকালে স্বপ্পের হায় কারণবিরহিত) 



নির্ধাণপ্রকরণ ৬৬৫ 

উৎপত্তিহীন এবং সৎ না হইলেও ইহা সর্কদ। সমুৎপন্ন, নিয়ত প্রকাশিত এবং 
সদ। কাধ্যকারিরূপে অনুভূত হইতেছে । ৭৫ 

শ্রীরাম বলিলেনঃ_হে প্রো ! স্বপ্ন ও কল্পনা এই উভযুত্র যে দৃপ্ত অনুভূত 
হইয়া থাকে, তাহা! জাগ্রদ্ববিষয্ের অনুভূতি বশতঃ জাগ্রৎসংস্কারেই হয়) ইহ 
আমার ধারণ। । ৭৬ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, _হে রাঘব ! স্বপ্নঃ সঙ্ধল্প এবং মনোরাজ্য এই তিন বিষয়ে 
যে দৃশ্ত অনুভূত হয়ঃ তাহা কি জাগ্রৎস্বরূপ কিশ্ব৷ অন্য কোন প্রকার ? তাৎপর্ধ্য 
এই যে স্বপ্রনময়ে সংস্কারক্রমে ষে দৃশ্ঠ অনুভূত হইয়া থাকে, তাহা কি 
জাগ্রদবস্থায় প্রথিত ষে দৃশ্তঃ তাহাই অনুভূত হয় অথবা উহা! অন্ত কোন 

প্রকার? ৭৭ 

শ্রীরাম বলিলেন,_স্বপ্ন, কল্পন।, মনোরাজ্য এবং ত্রান্তি এই দর্কত্রই 

কি জগদ্ বিখ্যাত অর্থ ই সংস্কাররূপে প্রতীত হইয়া থাকে ? ৭৮ 
বশিষ্ঠ বলিলেন,__সংস্কারক্রমে জাগ্রৎই যদি স্বপ্ররূপে প্কুরিত হয়? তাহা হইলে 

স্বপ্নাবস্থায় তুমি দেখিলে ষে, তোমার গৃহ ধ্বংস হইয়াছে অথচ প্রাতে নিদ্রাভঙ্গ 
হইলে দেখিলে যে, তাহ। ধ্বংস হয় নাই। বলিতে পার, কেন এরূপ হয়? ৭৯ 

জীরাম বলিলেন, হে ব্রহ্গন! আপনার উপদেশ দ্বার। বুঝিতে পারিলাম যে, 
্বপ্রদৃষ্ট বন্ত জাগ্রদ্বস্ত নহে। স্বপ্নসময়জে সেই পরব্রহ্গই দৃশ্ঠরূপে প্রাতিভাত 
হন; যদিও আমি এরূপ বুঝিতেছিঃ তথাপি আমার সন্দেহ দূর হইতেছে ন| | 

আমার সংশয় এই যে স্বপ্রকালে পরত্রক্ম কি এক অপূর্ব দৃশ্ঠ জগদ্রূপে 
প্রতীত হৃইয়। থাকেন অথব। জাগ্রতের ন্যায় হন ? ৮* 

বশিষ্ঠ বলিলেন,_এরূপ নিষম অবশ্তই নাই ষে, স্বপ্রে পরব্রঙ্গ সর্বত্রই 

অপুর্বরূপে প্রতীত হইবেন। তবে এ বিষয়ে বক্তব্য এই যেঃ ষথায় 
অননুভূতপূর্ব্ব বিষয় অনুভূত হইয়া থাকে? তথায়ই অপুর্বের স্টায় প্রত্যয়সিদ্ধ হন, 

এবং যেখানে অনুভূতপূর্বব বিষয় অনুভূত হইয় থাকে; সেইখানেই আর তাহাকে 
অপুর্র্ব বলিয়া! অনুভব করা যায় না। সৃষ্টির প্রথম হইতে শেষ অবধি যেখানে 
যেরূপ এ অনুভবের অভ্যাস হইবে, সেখানে সেইরূপেই উহ! প্রতিভাত হইবে । 

অতএব উ্থাকে যদি ব্রন্মরূপে অভ্যাস করিতে সমর্থ হও) তাহা হইলে উহা 
্রঙ্গাকারে প্রতিভান পাইবে । ৮১ 

শ্রীরাম বলিলেন,__হে ব্রহ্গন! আপনার উপদেশে বুঝিলীম যে? জাগ্রৎ- 

জগতেরও ন্বপ্ররূপে প্রতিভান হয় । তথাপি এই জগদ্যক্ষ অত্যন্ত ভয়সম্কুলঃ 

ইহ! ক্রুদ্ধ ছুষ্ট গ্রন্থের ন্তাষ্ধ অতীব ছুঃখজনক 7 কি উপায়ে ইহ্থার চিকিৎসা 

হইতে পারে, তাহা প্রকাশ করুন । ৮২ 

৮৪ 



৬৬৬ বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ 

বশিষ্ঠ বলিলেন,-এই সংসাররূপ স্বপ্নের হেতু কি? সংসার-স্বপ্নকে যদি 
কার্ধ্য ব্লিয়! নির্দেশে কর, তাহা হইলে এ কার্য্যের অবশ্তই কোন্নরূপ কারণ 

বিগ্ধমান। কাধ্য হইতে কারণ ভিন্ন নহে, ইহা তুমি অবগত আছ; সুতরাং 
বিচার করিয়। দেখ। এই কার্য্যের কারণ কি? ৮৩ 

শ্রীরাম বলিলেন, _বুঝিছি, চিত্রই স্বগ্নদর্শনের হেতু এবং এ চিত্তই বিশ্বরূপে 
গ্রতীরমান হয়। বিচার-দৃট্টি দ্বারা দেখিলে বুঝা যায় যে, এ চিত্বই সেই 
আগ্ন্তবজ্জিত ব্রহ্গপদ । ৮৪ ৃ 

বশিষ্ঠ বলিলেন,--হে বুদ্ধিমন্। যাহ! তোমার বুদ্ধিগম্য হইয়াছে, উহাই 
সত্য; চিত্তই যে মহাচৈতন্ট, তাহা নিঃসন্দেহ। কারণ, স্বপ্ন গ্রভৃতি অন্য কিছুরও 

সন্ত নাই । ৮৫ 

শ্রীরাম বলিলেন,_স্বগ্ন প্রভৃতি অন্য কিছুই যে নাই, ইহ! বলিবার প্রয়োজন 

কি? বৃক্ষশাখা প্রকৃতপক্ষে এক হইলেও অঙ্গাঙ্গিভাবে যেরূপ পৃথক, সেইরূপ 

পরত্র্গ জগদাদি এবং চিত্ত ও স্বপ্নাদি প্রকৃতপন্ষে এ সমুদয় এক হইলেও 

অঙ্গাঙ্গিভাবে পুথক্ ; এইবূপ যদি বলি, তাহাতে কি দোষ হইতে পারে ? ৮৬ 

বশিষ্ঠ বলিলেন।-এইবূপ কল্পনা অসম্ভব। কারণ, বিবেচনা করিয়া 

দেখিলে দেখিবে যে, এ জগত আদৌ উৎপন্নই নহে, অনুৎ্পন্ন বস্তুর কল্পন] করিদা 
একট! অঙ্গাঙ্গিভাব স্বীকার করিব কি জন্য? অতএব সেই অদ্বিতীয় অর 

শান্ত বন্ধই সব। তদতিরিক্ত কোন কিছুরই সত্তা নাই। ৮৭ 
শ্রীরামচন্ত্র বলিলেন।_তবে বোধ হয় দষ্ত্ব ও ভোক্তত্বমমন্িত এই নিখিল 

স্ষ্টিপ্রবাহ সেই পরমপদে কাকতালীযবৎ ত্রাস্তিমাত্র ৷ ৮৮ 
বশিষ্ঠ বলিলেন, দেখ, দৃষ্টি ত্রিবিধরূপে কথিত; যথা-_অজ্ঞ-সাধারণ-দষ্ি, 

যৌন্তিকণৃষ্টি, এবং ততবদষ্টি ; এই সকল দৃষ্টির মধ্যে অজ্ঞ-সাধারণ-দৃষ্টি উল্লেখযোগ্য 
নহে। যৌক্তিক-ৃষ্টি এবং তত্দৃষ্টিই উল্লেখযোগ্য । শেষোক্ত ছইপ্রকার দৃষ্টির 
মধ্যে রসিক কবিগণের নূতন সুক্ষ দৃষ্টিই যৌক্তিক-ৃষ্টি, এবং তত্বদর্শী পঙ্ডিত- 
গণের পরমার্থবিষয়িণী দৃষ্টি হইল তত্বৃষ্টি; এই ছুইপ্রকার দৃষ্টি অবলম্বন করিষ| 

আমি ভোমাঁকে এত দিন এই সমুদয় বিশ্ববৃত্তান্ত বলিয়া আসিলাম । ৮৯ 

নবত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত 



একনবত্যধিক-শততম মর্গ 

জীরাম বলিলেন হে মহর্ষে! যদি এই জগৎ এরূপে পরমাত্মময়ই হয়, তবে 
সব্বদাই তে। ইহা সর্বভাবস্বরূপ ; কাজেই ইহার অস্তও নাই, উদয়ও নাই) 
যৌক্তিক দৃষ্টি দ্বারা দেখিলে বোধ হয়, ভ্রান্তিই জগদ্-রূপে প্রতীত .হইতেছে 
কিন্তু তত্বদৃষ্টি বারা তাহা বোধ হয় না) সে দৃষ্টিতে মাত্র ব্রহ্গসত্তাই প্রতিভাদিত। 
এইরূপই মনে হয় । ১-২ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, _সেই বর্গ আপনাতে আপনিই বিকাশিত হন। তাহার 

এই বিকাশ কাকতালীয়বতই হইয়া! থাকে । এঁবিকাণ দ্বারা তিনি অনিব্বচ- 

নীয় বিছ্াসম্পদে জীবভাবাপন্ন হইয়। আপনাকেই জগদ্রূপে অনুভব করেন । ও 

শ্রীরাম বলিলেন১_হে প্রীভে।! অবলম্বন ব্যতীত দীপ-জ্যোতির বিকাশ 

সম্ভব কি? উহা! যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ চিদাজ্সার সন্তা-সম্ভাবনার অভাব 

একট] বিম্মযজনক ব্যাপার । ৪ 

বশিষ্ঠ বলিলেন,_হে রাম! ইহা প্রথমতঃ খিম্ময়জনক মনে হইলেও তুমি 

যদি ভালরূপে বিচার করিয়া দেখ, তাহা! হইলে বুঝিবে ষে, কিছুই অসম্ভব নহে। 

যখন অন্ধকারের উদয় হয়, তখন স্ৃর্য্যাদির জ্যোতি যেমন স্বংই আপনাতেই 

প্রকাশ পায় দেইরূপ এ চিতপ্রভা স্বয়ংই প্রকাশমান ! ভিত্তিরূপ অবলম্বনে 

স্যার্দির জ্যোতি প্রকাশিত হৃঘ, এইরূপ মনে হইলেওঃ প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহা 

যথার্থ নহে; উহা অবলম্বন ব্যতীতই প্রকাশ পায়। ষেরূপ ভিত্তি প্রভৃতির 
সহিত সংযোগ ঘটিবার পূর্বেও আকাশে হু্যরশি প্রতিভাত হয়, সেইরূপ 

স্ষ্টির প্রথমে অথবা মহা গ্রলয়ের পর বক্ত।"শ্রোতা আম্ম। বিষয়বর্জত ; তাহাকে 

এইপ্রকারেই দেখিবে। প্রকৃতপক্ষে দ্রষ্ট। দৃশ্ঠ কিছুই নাই ; মাত্র সেই অনাময় 
ব্রঙ্গই বিদ্ধমান আছেন এবং এই ব্রহ্মচৈতন্টের জ্যোতি; আপনা হইতেই 

প্রতিভাসমান 1৫-৭ 

» স্বপ্ন গ্রন্ভৃতি ব্যাপারে চিত্প্রভাই যেরূপ দ্রষ্টা ও দৃশ্তরূপে পরিস্ফুরিত হয়, 

মেইরূপ একমাত্র সেই ব্রহ্গচৈতন্তপ্রভাই ভরষ্টৃশ্যরূপে স্বয়ংই গ্রকাশমান। 
অতএব স্ষ্টির প্রথমেও চিৎ প্রতিন্ভাত হন! তাহার পর তিনিই স্ৃ্টিত্বর্ূপ 

হইয়া বিরাজ করেন । চৈতগ্ স্বয়ন্প্রকাশ ; তিনি স্ৃষ্টিসময়ে আপনিই প্রকাশ্য ও 

প্রকাশরূপে প্রকাশমান হন। তৎকালে চিৎ স্বয়ই চেতাঃ চেতয়িতা ও 

চেতনাকারে হৃষ্টিরূপে প্রতিভান পাইয়। থাকেন । আপন। হইতে প্রতিভাত 
হওয়াই চিতের স্বতাব। স্বপ্ন ৰা সন্কল্পনগর প্রভৃতিতে ইহা স্পষ্টই অনুভুত 



৬৬৮ বাশিষ্ঠ-মহারা মায়ণ 

হয়। প্রথম উদয় হইতে চিপ্রভা এ্ররূপেই প্রকাশিত হয়। আকাঁশ- 

রূপিণী চিৎ আকাশেই প্রভাম্বিত হইতেছেন ; ইহারই নাম এই জগত্প্রতিভ]। 
এতদতিরিজ এ জগৎ অন্ত কিছুই নহে। চিতের স্যষ্টিরেপে বিকাশই স্থ্টি ; 

তাহার এরূপ বিকাশের আদি অন্ত প্রভৃতি কিছুই নাই; উহা আবহ্মানকাঁল 

হইতেই চলিয়া! আমিতেছে । ৮-১১ 

যাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, তাহার1ই উহীকে বিশ্ময়জনক বলিয়। মনে 

করিয়া থাকে, আমাদিগের কিন্তু এ বিষয়ে একটা স্বাভাবিক জ্ঞান জন্মিয়াছে। 

যখন ভাস্ত ও ভাসক জ্ঞান রূঢ় হয়, তখন তত্বানুসন্ধানের ফলে সত্বরই উহা 

বিদুরিত হয়; স্থষ্টির আদিম অবস্থায় ভাস্ত বা ভানকের সত্তা ছিল না । তমসা- 

বৃতা রজনীতে স্থাুতে ষ্বেরূুপ পুরুষত্রম জন্মে, সেইরূপ আত্মায় ছ্বৈতভান হয় 
বলিয়। চিত্তেও দ্বৈতভানের উদ্ভব হয । ফললাভের সময় কিন্ত স্থষ্টির পূর্বের 
ভাস্য, ভালক এবং দ্বৈত কারণের অসছ্াব বলিয়] কিছুই নাই। মাত্র সেই 

চিদ্দাকাশ; বলিতে পার কি, তাহাতে দ্বৈতভানের প্রকৃত কারণ কি আছে? 

বাহাবস্তরূপে স্যষ্টির অস্তিত্ব একেবারেই নাই; ইহা চিতেরই এইপ্রকার 
প্রকাশভাব। ১২-১৬ 

জাগ্রত, স্বপ্ন অথবা ম্ুযুণ্তিঃ এই তিনের কোনটিকে কোনরূপেই জগদত্রম 
বলা চলে না প্রকৃতপক্ষে ইহার সত্তাই নাই। দৃশ্বমাত্রই অসম্ভব ; একমাত্র 
সেই ব্রন্ধই প্রতিভান পাইয়া থাকেন । এইপ্রকারেই স্বষটি পূর্বের চিদাকাশের 

বিকাশ। চিৎ স্বীয় অবয়বকেই জগতরূপ বলিয়। বিদিত হন । বাস্তবিক তাহা 

জগৎ নহে; স্থির পূর্বে মাত্র সেই চিদাঁকাশেরই সত্ত। বিগ্যমান ৷ এই যে জগৎ 
দৃহ্মান হইতেছে, ইহা! আকাশেরই ন্যায় শূন্টপ্রায়। আমার এইরূপ উপদেশ 
অনুারে সেই পরমতত্ব হ্বদয়ঙ্গম করিয়া ক্রমশঃ ইহ! যখন স্থিরভাবে বিনা 

ক্লেশে অনুভব করিতে পারিবে) তখন পাধাণের স্তায় নিশ্চল নির্বিকল্পরূপে 

নির্ককল্প সমাধিমগ্ন হইতে তুমি সমর্থ হইবে। মূর্খ অজ্ঞান ব্যক্তি 
পুনঃপুনঃ উপভোগ করিয়া বৈরাগ্যের উদয় হইলে যাহা পরিত্যাগ করে, মন্দ 
ব্যক্তির পরামর্শান্ুসারে সেইরূপ বাহ্ বিষয়নিচয় গ্রহণ করা কখনই 

কর্তব্য নহে । ১৭-২১ 

একনবত্যধিক-শততম সর্ণ সমাণ্ড 
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আরাম বলিলেন,_কি আশ্চর্য্য! এত দিন আমি আত্মতত্ব বুঝিতে না 

পারিয়া, নিরন্তর এই অসীম সংসার-গগনে পরিভ্রমণ করিয়াছি । এখন সেই 
আত্মতত্ব আমি হৃদযঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমি আর এ জগদ্ত্রমে 
নিপতিত হইতেছি না) এই ভ্রম পুর্বেও ছিল না, পরেও কখন হইবে না। 
মংসকাশে এখন সকলই শান্ত; একমাত্র নিরালম্ব বিজ্ঞানপদই অবশেষ রহিয়াছে। 

যাহাতে রীন। নাই-কল্পনাও নাই, এরূপ অলীম চিদাকাশহ মাত্র পরিশেষে 

অবস্থিত । আশ্চর্য্য! বুঝিতে পারি নাই বলিয়া, এই পরমাকাঁশকেই আমি 
ংসাররূপে দেখিতেছিলাম | ১-৪। নিত্য নির্ধ্ল পরমাকাঁশই এত দিন আমার 

নিকট অমলিনরূপে এই দ্বৈত, এই পর্বতনিচয়ঃ এই লোকসমূহ, এইরূপ ভাৰে 
উপলব্ধ হইয়াছিল। স্থাষ্টি, পরলোক এবং স্বপ্র-_সর্ধত্র সেই একমাত্র চিৎই 
চেত্যের ন্যায় প্রকাশিত হয়। স্থতরাং প্রকৃত দৃশ্ঠবুদ্ধি কিরূপে জন্মিবে? 

পুরুষের যদি এইপ্রকাঁর বুদ্ধির উদয় হয যে, আমি স্বর্গে অথবা নরকে অবস্থান 
করিতেছি, তবেই সে স্বর্গবাসজন্য স্থুখ এবং নরকবাসজন্য দুঃখ উপলব্ধি করে! 

কারণ, যাহা কিছু দৃশ্ঠ পদার্থ, সে সমুদয়ই জ্ঞানময় ; জ্ঞান যেরূপ হইবে, দৃহ্ও 

তদনুরূপই হইবে, দৃশ্য, জগৎ নাই-__কেহ্ নাই, কিছুই নাই । যে কিছু জাগ্রত-্বগ্র- 
সিদ্ধ দেখা যাইতেছে, সে সমুদরয়ই অসং। হে ব্রহ্গন্! বিশেষ পর্যালোচনা 
করিলে দেখিতে পাওয়! যায়-__এই ত্রান্তিকি এবং কোথা হইতে ইহার উদ্ভব । 

তাহা হইলে ইহার অস্তিত্বই অন্বভূত হইবে না। ইহা বুঝা যাইবে ষে। 
তরান্তি কোথাও নাই । ৫-৯ 

এই যাহা কিছু দৃশ্যপ্রপঞ্চ, বিচার দ্বারা সেই সকল অন্ুপপন্ন হইবে । সেই 
নিব্বিকার পরাৎপর পরমপদে, ভ্রান্তি একেবারেই অসম্ভব ৷ এই ভ্রান্তি"জ্ঞানও 
জ্ঞান ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে। যাহার আদি+ অন্তরাল কিম্বা অস্ত নাই, 
সেই আকাশে, পর্ধতাত্যন্তরে ব! নির্রিকার পরমপদে অন্তরূপ কল্পনার 
আবির্ভাব কোথা হইতেই বা হইতে পারে? স্বপ্নকালে যেরূপ নিজ মৃত্যু 
অনুভূত হয়ঃ তদ্দরপ ভ্রমের অনুভব একেবারেই মিথ্যা ; পরমতত্বের সাক্ষাৎকার 

হইলে সমুদয়ুই শান্ত হয় । বিচার করিয়া দেখিলে, মরীচিকাঁবারিঃ গন্ধর্বনগর, 
চক্ষুরোগপ্রভীত চন্ততবয় এবং অবিগ্তাত্রম--ইহাদের অস্তিত্ই মিলিবে না। 

বালকের যেরূপ বেতালত্রম, সেইরূপ এই জগদ্ত্রম জাগ্রৎ-সময়ে দৃষ্ট হইলেও 

ইহা সত্য হইতে পারে না। বিচার না করার জন্যই এই ভ্রম সত্যনূপে রূঢ় 
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হইয়া পড়ে; কিন্ত যদি বিচারদৃষ্টিতে দেখ] যায় তবে সবই শান্ত হইয়। 

থাকে 1 ১০-১৪। হে খাধিশ্রেক্ঠ ! এই ভ্রমোৎপত্তির হেতু কি? এরপ প্র্থ আর 

সঙ্গত নহে । কারণ, প্রশ্সের প্রয়োজন বিচারের জন্ঠ ; কিন্তু তাহার আবশ্যক 

নাই। এই ভ্রমের মূল কারণ অজ্ঞানও বিচার্ধ্য নহে; কারণ, উহ অসং। 

অসৎ ব| অসত্য বসন্ত বিচার দ্বার লাভ করা যায় না, সংঙবা সত্যই বিচার 

স্বারা নিণীত হয় ৷ ১৫ 

জগতের যুলীভূত “সই অজ্ঞান বে অসং তাহ। প্রমাণ-মূলক বিচারে, প্রাণ 

হওয়া] যায় না । সেই অজ্ঞানের অনুভব ভ্রান্তি ব্যতীত আর কি বল। ষাইতে পারে ? 

বিচার দ্বারা যাভার অবিগ্ঠমানতা (প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই আকাশকুমুম 

ও শশশৃঙ্গের সদৃশ অজ্ঞান কি প্রকারে পাওয়া যাইতে পারে? চারিদিকে 

নিপুণভাবে অনুসন্ধান করিলেও ষাহার অস্তিত্ব পাঁওয়। যায নাঃ সেই বন্ধ্যাপুল্রের 

যায় অজ্ঞানের আবার অস্তিত্ব কি? অতএব ভ্রান্তির কখনই কোনও 

প্রকার সম্ভাবন। নাই । ১৬-১৮ সেই নিরাবরণ বিজ্ঞানঘন অনস্ত 

আত্মাই মাত্র বিরাজমান! আজ আমি জগত বলিয়া যাহা কিছু 

প্রতাক্ষ করিতেছি, তাহ। সেই ব্রঙ্গ বাতীত অন্য কিছুই নহে । [সই নিরতিশয় 

আনন্দ-ঘন পরব্রন্ষে মাত্র পুণব্রদ্ধই বিদ্যমান ৷ এই ব্রদ্ধে অন্ত কিছুই কখনই 

প্রতিবিষ্বিত হয় ন1; সেই শাস্ত নিশ্মল শুদ্ধ ব্রন্মই এই জগদ্রূপে অবস্থান করিতে- 
ছেন। আমি 'এখন অন্যের আহাষ্া, স্ধীগণসেবা এবং অনাময় শুদ্ধ অদ্বিতীয় 

সব্বদ। প্রকাশমান সেই পরত্রঙ্গ ভইয়াছি। আমার অভস্তাব আর নাই, উহ| 

বিদূরিত হইয়াছে । ১৯-২৯। 

দ্বিনবত্যধিক-শততম সর্ণ সমাপ্ত 

ত্রিনবত্যধিক-শততম সর্গ 

শ্রীরাম বলিলেন,_দেবগণ ও খধিগণের কেহই সেই আদি-মধ্যান্ত-বঞ্জিত 

পরমপদ অবগত নহেন ; কিন্ত আজ আমি সেই পদ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এখন 

আর জগৎ নাই__কিছুই নাই ; সকলই চলিয়। গিয়াছে। এখন দ্বেতাষ্ছৈত- 

ভেদ লইয়া বাদ-বিতর্কের আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । আমার সংশয় ছিন্ 

হইয়াছে। সেই অনাময়। অনাদি ও শাস্তিময়ের রূপ আমার প্রত্যক্ষ 

হইয়াছে । কেশকলাপ ও গন্ধব্বনগরাদি ধেমন আকাশে ভান পাইয়া থাকে, 
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সেইরূপ চিদাকাশে এই সুবিশাল ত্রিজগদাকাশের ভানও অবিকল হইতেছে । 

যেমন আকাশে আকাশত্ব, পাষাণে পাষাণত্ব এবং জলে জলত্ব--সেই 

চিদদাকীশে জগত্বও তদ্রপই। অহস্তাব প্রভৃতি সমুদয় জগংগ্রপঞ্চ দিগন্ত 
অনন্তব্যাগী হইলেও উহাকে মহাচৈতন্টের অন্তরালবস্তিবূপে বিদিত হওয়। 
কর্তব্য । উষ্ভা অসংখ্যেযরূপে বিস্তীর্ণ হইলেও ইসা! শুন্ঠঠকারে সমুদিত আকাশ 

ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে । ১-৫। উদয়সীমারহিত পরব্রন্মের সাক্ষাৎকার হইলেই 

জীবের সংসাররূপ পিশাচ উপশম প্রাপ্ত হয । সে সময় ব্যবহারপরায়ণ জীৰ জড় 

হইলেও অজড় হয়। তখন জলে জ্লতরঙের শ্টা় সকল ভেদজ্ঞজানই দূরীভূত 
ভইয়। যাঁয় । ত্রিতাপসম্পাদক অজ্ঞান-হূর্যয অস্তগত হইলে, তাহার সহিত সংসার- 

রূপ দিবারও অবসান ঘটে এবং মোক্ষ-মখ লাভ করত বিশ্রামরূপ রাত্রির সহিত 

মিলিত হয়। ভীব যখন পরমতত্ত্ লাভ করেঃ তখন ভাবাঁভাব। জন্ম; জরা, 

মৃতু প্রভৃতি বিবিধ অবস্থাঁষ অবস্থিত হইলেও সে থাকে ন।। তখন তাহার মনে 

হয়, আবিগ্যাই ভ্রান্তি; সুখ-ছুংখ বলিয়। কিছুরই অস্তিত্ব নাই। বিদ্যা অথব। 

অবিদ্ভ! দ্বারা যে স্গখ অধিগত হয়ঃ প্রক্ৃতপান্ছে তাহ। সুখ নহে ছুঃখ | একমাত্র 

নিশ্মীল ব্রহ্মকেই স্ুখস্বরূপ বল। যাষ । ৬-১০ 

সেই নির্ধুল সৎ ত্রহ্গই আমার এখন অধিগত হইয়াছে । এখন 

আমি হদয়ঙ্গম করিয়াছি (য) আমরা যাভা অবগত নহি, ব্রহ্মেতর সেরূপ পদার্থ 

কিছুই নাই। আমি জ্ঞানলাভ করিধাছি ; আমার সকল কুদৃষ্টি দূর হইয়াছে । 

এই ভ্রিলোককে শান্ত দ্ৈতরূপ বৈষমা-বর্জিত আকাশরূপেই আমি 'এখন 
দেখিতেছি । যে সময় হইতে আমার সম্যক্ এ্রবোধোদয় হইয়াছে, তখন হইতেই 

মত্সকাশে এ জগত মাত্র ব্রহ্গরূপে প্রতিভাপিত হইতেছে । যত দিন আমি 

আম্মজ্ঞান লাভ করি নাই, তত দিন অন্যরূপে আমি অবস্থিত ছিলাম ; এখন 

আমি আক্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি ; তাই “অং ব্রক্গ' এইরূপে আমার প্রতিবৌধ 

জন্মিরাছে । এক আকাশই যেরূপ শন্ত্বঃ নীলত্ব এবং একত্বরূপে বিরাজিত; 

তদ্রপ এক সেই অজর ব্রঙ্গই আমার নিকট জ্ঞান ও অজ্ঞানাদি নিখিলরূপে 

গ্লাতিবিষ্বিত হইতেছেন । অথচ ইহাতে ইহার স্বরূপাতিরিক্ত জ্ঞান ও অজ্ঞানের 

বিকাশ কিছুমাত্র নাই । আমি এখন শির্বাণস্বরূপ লাভ করায় শঙ্ক(-হীন ও 

নিরীহ হইয়াছি; এইরূপে আমি পরম সুখে অবস্থান করিতেছি । ১১-১২। 

এখন ষথাবস্থিত নিত্য অনন্তরূপে অবস্থিত আছি এবং প্রবুদ্ধ হইয়াছি। সুতরাং 

এখন আর আমার ব্রক্গস্বর্ূপে অবস্থান করিবার প্রতিবন্ধক কি? আমি 

সর্বদাই সর্কঝস্বরূপ ; কিংব। আমি অত্যন্ত শীস্তঃ আমাতে কিছুই বিদ্যমান নাই। 

একমাত্র ব্রহ্গস্থরূপেই এখন আমার অবস্থিতি। অথব। কুত্রাপি আমার 
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বিস্তমানত] নাই । অহে। ! সেই নির্বাণ-নামধেয় বিন্য়জনক শাস্তি আমি লাভ 

করিয়াছি ৷ এখন যাহা আমার প্রাপ্য, তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছি : যাহা অপরে লাভ 
করিতে পারে নাইঃ তাহাও আমার অধিগত হইয়াছে । ষে নকল বাহা পদার্থ 

আছে, মতসকাশ হইতে তাহা বছুদুরে নীত হইয়াছে । ষে স্বপ্রকাশ জানের 
অস্ত ব| উদয় নাই, তাহাই আমার আযত্ত হইয়াছে । ১৩-১৭ 

সি 

ব্রিনবত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত 

চতুর্নবত্যধিক-শততম সর্গ 

শ্রীরাম বলিলেন, সেই স্বপ্রকাশ চিদ্রায্মা যখন নিখিল জীবের নিখিল 

মনোবৃত্তিতে যেরূপে বিবপ্তিত হয়েনঃ তখন স্বয়ংই তাহা সেইভাবেই তাহার 

অনুভূত হয়। অসীম ব্রহ্মা একমাত্র ব্রহ্মস্বভীবেই সম্মিলিত আছে । নানা- 
প্রকার রত্রকিরণ যেরূপ একটি গৃহের ভিতর অসঙ্গীর্ভাবে অবস্থান করে; 
তদ্রপ এই ব্রক্গাগুপরম্পর।৷ সেই পররব্রঙ্গে অসন্কীর্ভাবেই বিদ্যমান । এই 

জগৎপুপ্ত সেই পরমাত্মায় পরোক্ষ ও অপরোক্ষতাবে অবাধে প্রবেশ করিয। 
পররভ্রমণ করিতেছে । প্রদীপবৎ প্রজ্বলিত বিবিধ স্থষ্টির অন্তরালে কোন 

দৃষ্টিতে জীবসমূহ্ের অনুভব পরম্পর তুল্য এবং কখন কোথাও ব। তাহার বিপরীত 

ঘটিতেছে। সমুদ্রঙ্জলের প্রতি জলবিন্দূতে যেরূপ রসপঞ্চার বিগ্ভমান, তদ্রপ প্রতি 

সৃষ্টির প্রতি পরমাণুতেই আবার অন্ত স্থষ্টি অবস্থিত। ১-৪। জলপরমাণুর ভিতরে 

যেরূপ রূস বিদ্যমান, তদ্রপ চিদ্ঘন ব্রদ্ষের সর্ব-অবয়বে কত যে স্থষ্টি রহিয়াছে, 

তাহ। নির্ণয় করিতে কেহই সমর্থ নহে। ব্রহ্ম ও স্্টিতে শব্দভেদমাত্র বিদ্যমান) 
প্রকৃতপক্ষে কিন্ত এতদুভয়ের কোন ভেদই নাই। এই জগতের মৃলীতৃ 

ব্রন্মের অস্ত বা উদয় কিছুই নাই। হুর্্যকিরণ ঘটপটাদি প্রকাশ করিলেও* 

সে যেরূপ তাহার প্রকৃত কর্ত। নহে, তদ্রুপ সেই চিৎও অদ্বয় জ্ঞেয়ুভাবের স্থৃটটি 

করিলেও তাহার কর্তা নহেন। যখন তত্বজ্ঞানপ্রভাবে নিখিল ভাবের বাধ 

হওয়া স্বয়ং পরত্রক্ম দেহ প্রভৃতির প্রতি তাদাজ্ম্যাধ্যাস হইতে বিমুক্ত হইয়। 
থাকেন, তখন তাহার নিশ্শলম্বরূপ অবশেষই সমাধান ৰ] নির্বাণ বলিয়। আখ্যাত 

হইয়। থাকে । এঁ অবশিষ্ট কি প্রকারে ব্রহ্গস্বূপ পরম পুরুষার্থ হওয়। সম্ভব ? পুরু- 
বার্থ হইতেছে। অনুভূযমীন পদার্থ; যাহ। অনুভূত হওয়। সম্ভব নহেঃতাহার আবার 
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পুরুষার্থ সম্ভব কি ? এননপ স্বীকার করিলে বলিতে হয়, যাহাকে পরমপুরুার্থরূপে 
বুঝিতে পারিয়াছি, পরমসাক্ষাৎকা রবৃত্তিবৃদ্ধিতে সেই বোধ বুদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে। 
কারণ, সাক্ষাৎকারব্ত্তিই জড় এবং সেই জড়ের বোধশক্তি নাই । আরও, বোধ 
বুদ্ধির বিষয়ীভূত হও সম্ভব নহে । বন্দিগণ যেরূপ নিত্রিত রাজার প্রবোধন 
করে, সেইরূপ এ বোধ পরমাত্মাকে প্রবুদ্ধ না করিবার কারণ কি? ইহার 
উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, বোধের বুদ্ধি নাই ; অতএব সে কি প্রকারে 
সেই পরমাত্মাকে প্রবৃদ্ধ করিবে? আমরা যাহাকে পরমপুরুষার্থ পরমাত্মা 
বলিঃ তিনি স্বয়ং বোধন্বরূপ ; সুতরাং বোধের কর্ধ ইওয়! তাহার পক্ষে সম্ভব 
শহে। কারণ, তিনি ক্রিয়াহীন এবং নির্বিকার ; তিনি স্বয়ংই বোধশ্বরূপ ; 
তিনি অবিদ্! কর্তৃক আচ্ছন্ন হইয়! সুণ্তের ন্যায় অবস্থিত হইলেও এ অবিষ্ধা 
যখন দূরীভূত হয়) তখন প্রবুদ্ধ হইয়| মধ্যাহ্ৃকালীন কৃর্য্োত্তাপের সায় আপনিই 
প্রকাশিত হন । ৫-১২ 

ত্রাার সেই নিরতিশয় আননন্বরূপের অভিব্যক্তিই পরমপুরুযার্থ । 
তত্বদ্তান লাভ করিয়! এঁহিক ও পারত্রিক কর্মীফলে যাহারা বিভৃষ্ণ ও ইচ্ছাশূন্ট 
হইঘাছেন+ নির্ববাণ স্বঘংই তাহাদের নিকট আলিয়া! থাকে । যিনি প্রবোধপ্রাপ্তির 
পর ধ্যানমগ্র হইয়| কেবলীতাবে অবস্থিত হন, তাহার কিছুতেই আগ্রহ থাকে 
না|; অথব। তিনি কোন কিছুতেই অবজ্ঞ| বা উপেক্ষা করেন না। তাহার 
মানসিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইলেও বহির্কিষয়ে আসক্তি থাকে না, তাই যেন 
তাহার মন ক্রিয়া-বজ্জিত ; কাজেই দীপের ন্যায় প্রকাশ পাইলেও তিনি 
প্রকাশক্রিয়া-শূন্ত। তিনি যে অবস্থাতেই অবস্থান করুন, সর্কসময়ে তাহার সেই 
একই ভাব । ১৩-১৫ 

তিনি প্রবুদ্ধ অবস্থায় বিশ্বরূপ হুইয়। থাকেন এবং সমাধিকালে পর- 
্রক্ষরূপে অবস্থান করেন স্থষ্টিরূপে অথবা অস্থষ্টিরূপে ষেরূপেই তিনি অবস্থিত 
হউন, তাহার সত্য-চিতস্বরূপতাই সর্বত্র সমুদ্দীপিত ৷ খিনি ব্যুখিত হইলেও কমাধি- 
সমারুষ্ট হইয়! একমাত্র অন্বয় সত্যজ্ঞানম্বরপে অবস্থান করত সমাধি ও 
ব্রুখানকে একই ভাবে দেখিয়া থাকেন, তিনিই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হন। 
একমাত্র শুন্ভতা ব্যতীত আকাশের যেরূপ পৃথক্ সত্তা নাই, সেইরূপ একমাত্র 
ভ্রাননিষ্ঠ। ভিন্ন এই জাগতিক সকল বন্তরও অন্ত কোন সত্তাই নাই। ধাহাদের 
তত্বজ্ঞান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, একমাত্র অনীমবোধরূপতাই তাহাদের প্রকাশমান । 
মেই বোধরূপতাও পুর্ণরূপে পরিণত হইদ়্া অনির্বচনীয় হয়। সেইন্সপ বোধরূপে 
বিশ্রাস্তি লাভ করাধ, মাত্র সেই পরমসভ্রীরই অবশেষ হয়ঃ কিংবা সে সত্তাও 

থাক। সম্ভব নয়। বাহাদের পূর্ণ শাস্তিলাভ হইয়াছে, তাহাদের সন্ত! অবিনশ্বর | 
৮৫ 



৬৭৪ বাশিষ্ঠ-মহারাহায়ণ 

যাহা “তত্বষসি' বাক্যের শুদ্ধ “তত'পদার্থ, তাহাই হইতেছে বোধের সত্তা 

'আছে' প্রকাশ পাইতেছে* এই প্রকারে সকলেরই সত্বান্থতৰ হয়। অভএৰ 
সেই যে অন্কভব, তাহাও সন্তাবোধ-কর । সর্ববিধ পরিশ্ুদ্ধরূপে একবাত্র সেই অব্যয় 

শান্ত ব্রন্াই বিদ্যমান ।১৬-২১। নির্মল শীতল বোধরূপ নির্বাণলাভের কামনায় 

্রহ্গাঃ বিষু এমন কি, মহেশ্বরও সর্বদ। সেই সত্তাই ইচ্ছ। করেন । তীহাদেরই 

যখন এই ইচ্ছাঃ তখন অন্ত লোকের কথায় আশ্চর্য্য কি? সেই বিগুদ্ধ চৈতন্তই 
সর্বদা! সকলের বাঞ্চনীয়; তিনি সকল দেশে সকল বস্ত-রূপে প্রকাশিত হুইয়া 

সকলসময়েই প্রকাশমান । মুহূর্তের জন্যও এ চৈতন্টের ধবংস নাই । সংসার অতিশয় 
প্রতপ্তঃ নির্বাণ অতীব শীতল ; এখন আমার নিকট অতি শীতলই বর্তমান ; ষাহ। 

অতি প্রতপ্তঃ তাহার আর অস্তিত্বই নাই। ক্ষোদিত ন! হইয়াই শিলার অভ্যন্তরে 
শালভঞ্জিকা যেরূপ ষদৃচ্ছরূপে পরিশ্ফুরিত হইয়া থাকে, তত্রপ অপরিচ্ছিন এবং 

অথগুরূপে অবস্থান করিয়া সেই ব্রক্গষই এই জগদ্রূপে প্রভাসিত 

হইতেছেন। অকম্পিত জলপ্রবাহে যেরূপ বাসু দ্বারা তরঙ্গভঙ্গ উথিত হয়ঃ 
সেইরূপ পঞ্চকোবস্থ মহাটৈতন্ত আপন হইতেই চেত্যরূপে স্ছুরিত হন। এই 
জীবসমুহ পরমার্থ সৎপদার্থের কৃত্রিম বেশধারী এবং পরিচ্ছিন্নরূপে বিরাজমান; 

ইহার। অজ্ঞানাচ্ছন্ন বলিয়া! জড়সদূশ । এই সংখ্যাতীত জীবসকল স্বীয় আত্মাকে 

যে তাবে ভাবনা করিয়৷ থাকে, আত্মাও তাঞ্ছাদের ভোগ বা মোক্ষপ্রষত্ণে সেই 

ভাবেই চিরদিনের জন্য পরিধৃশ্ঠমান হন । ২২-২৮ 
স্বপ্নে বন্ধুর মৃত্যুদর্শন হইলে তাহার সত্যত্বভাবন। দ্বার| যেরূপ শোকের 

উদয় হয়ঃ কিন্ত নিদ্রাভঙ্গের পর উহ মিথ্যা-জ্ঞান হইলে আর থাকে নাঃ তদ্রপ 

তত্বজ্ঞানের দৃশ্ঠ-বিষয়ে মিথ্যা! বুদ্ধি হইলে, তাহার জন্য আর শোক, হর্ষ প্রস্থৃতি 

কিছুই হয় ন।। এই দৃশ্ঠমান স্থন্দর দৃশ্াবস্তই শান্ত শিব ; ষখন অন্তরে এই- 
প্রকার ভাবন। উদিত হয়+তখন ভ্রান্তি কি জন্ত? প্রবুদ্ধ হইলে স্বপ্রদুষ্ট বস্ততে যেমন 
কোন আস্থ। থাকে না) সেইরূপ তব্জ্ঞানলাভ হইলে আর এই ভৌতিক দেহ- 

ভোগ্য বিষষের প্রতি আগ্রহের প্রাবল্য থাকিবার কথ। নহে; অধিকন্ত তাহার 

প্রতি বিভৃষ্কাই ঘটিয়। থাকে ৷ বিতৃষ্ণ হইলে বোধ বৃদ্ধি পায়? এবং বোধবৃদ্ধি 

হইলে বিভৃষ্ণ! বৃদ্ধিপপ্রাণ্ত হইয়া থাকে । ৰোধ এবং বিভৃষ, এই দুইটি ভিত্তি ও 

দীপপ্রভার ন্যায় পরম্পরের সাহায্যে প্রকাশিত হয়। বল] বাহুল্য; বোধের 

প্রাবল্য যে দিকে, তাহ! সেই দিকেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে । দি স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি 
আসক্তি ৰাড়াইতে থাক, তবে খী আসক্তি বাড়িয়াই চলিবে ; পক্ষান্তরে; বিভৃষ্ণায় 

দি আগ্রহ বাড়ে, তবে তাহাই বাড়িতে থাকিবে ; আবার জড় বস্তর প্রতি 

আগ্রহ হুইলে তাহাই বৃদ্ধি পাইবে । সেই বোধই প্রকৃত বোধ, যাহ! বিভৃষণ। 



নিক্বাণ-গ্রকরণ ৩৭৫ 

উদ্রিক্ত করে স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি আসক্তি জন্মাইতে ন| দেয়। সাংসারিক 
ব্যাপারে যাহার বিভৃষ্কা জন্মে নাই, মে পাত হইলেও মূর্থমধ্যে 
পরিগণিত | ২৯-৩৪ 

বিভৃষ্ণা এবং বোধ এই উভর পদার্থ যদি পরম্পর বাড়িতে থাকে, তবে তাহা 
যে অঙ্কিত অলীক অগ্নির স্ঠায় কার্যকর হয় না) এরূপ মনে করা কর্তৃব্য নহে। 
কারণ বোধ ও বিভৃষ্ণ! যদি চরম-পরিণতি প্রাপ্ত হয়) তাহ! হইলে তাহাই মোক্ষ 

নামে আখ্যাত হইয়া থাকে । দেই বোধ এবং বিভৃষ্ণার শেষ নীমারূপ অনীম 
পরমপদে অবস্থান করিতে পারিলেই আর শোক করিতে হয় না। এখন 

আমি যথায় যাইবার যাইয়াছিঃ যৎকর্তবা, তাহা সম্পঙ্গ করিয়াছি 
দষ্টব্য বন্ত সকলও দেখিয়াছি আমি এখন সেই শান্ত মঙ্গলময় ব্রহ্গপদেই অবস্থিত 

রহিয়াছি, এখন আমি তৃষ্টাশূন্য নিরহষ্কার আত্মারাম হ্ইয়াছি, এখন আমার 
অবস্থিতি সর্বশ্সক্কল্পবিরহিত এবং আকাশের ন্যায় অমলিন | ৩৫-৩৮। লৌহ" 

পিঞ্জর ভঙ্গ করিয়া সিংহ যেরূপ বাহির হইয়া পড়ে) তদ্রপ অসংখ্য 

লোকের মধ্যে অতি অগ্ললোৌকই বাপনার বিষম জাল ছিন্ন করিয়া যুক্ত হইতে সমর্থ 
ইয়। বাসনার জাল ছিন্ন এবং বিমল জ্ঞানগ্রভা লাভ করিতে পারিলে অন্তর 

প্রকাশধয় হয়) তখন শরংকালীন শিশিরবিন্ুর ন্যায় সত্বরই উপশান্ত হইতে 

পার যায়। ধিনি নিখিল জ্ঞাতব্য বিষয় অধিগত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, 

বাসন| ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন এবং সর্বসক্কলপমুক্ত হইয়াছেন, তিনি 
ইচ্ছা করিলে সঙ্কল্লাতীতমনে বায়ুর ন্যায় ব্যবহারজ্ঞ হইয়৷ থাকিতেও পারেন, 
অথবা না-ও পারেন। সমুদয় পদার্থকে একমাত্র পরমতত্বজ্ঞান করিয়া, 
তদ্দভিন্ন সকলই ভ্রম, এই নিশ্চপ্বশে আকাশবত যে অবস্থিতি তাহাই বাসনা- 

বিহীন অবস্থিতিকূপে কথিত হ্ইয়। থাকে। যাহার হনয় বিশুদ্ধ হইয়াছে, 
বামনাশূন্ত ভাবের উদ্ভব হইয়াছে) যে কিছু দুষ্ট হইতেছে, মে সমুদয় একমাত্র 
্রন্ধই। যাহার এরইপ্রকার জ্ঞান জন্মিয়াছে, সেইরূপ স্থিরনির্বাণমতি ব্যক্তিই 
অনন্তমোক্ষাখ্য শাস্তি অধিগত করিতে সমর্থ ধন ৩৯-৪৩ 

চতুন বিত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত 



পর্চনবত্যধিক-শততম মর্গ 

বশিষ্ঠ বলিলেন/_হে রথুবংশপ্রদীপ । আজ তুমি সম্যক প্রবোধ 
প্রাপ্ত হইয়াছ। উপদেশদানে তুমি এরূপ শিক্ষিত হইয়াছ ষে, সেই উপদেশ 
শ্রবণ করিলে অজ্ঞানীরও জ্ঞান ঞন্মে, পাপনাশ হয়। আর ধাহার। 

প্রবুদ্ধ, তাহারা ইহা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দসাগরে নিমগ্ন হইপ্ন। থাকেন । 
তুমি প্রকৃতই বুঝিতে পারিয়াছঃ এ জগৎ অসংই; যাঁদ সন্বল্পধ্ংস হয়ঃ তবেই 

ইহার শাস্তি হয়। এই শান্তিই নির্বাণ নামে কথিত ; আবার এই নির্বাণই 

পরমার্থ আখ্যায় নির্ধারিত । স্পন্দ এবং অস্পন্দ এই উভয়ই যেমন বায়ুর রূপ, 

সেইপ্রকার করনা এবং অকল্পন। এই ছুইটি ব্রন্মেরই রূপ। তাংপর্য্য এই-_ 

বন্ধ এবং মোক্ষ এই ছুই পদার্থ যথাক্রমে অপ্রবুদ্ধ ও প্রবুদ্ধ ব্রন্মের রূপান্তর 

মাত্র, উহ! অন্ঠের নহে ; আবার উহ্াতে দ্বৈতাদবৈশ্ভাবও কিছুমাত্র নাই । ১-৩। 

প্রবুদ্ধ ব্যক্তির ব্যবহার ও সমাধি এই ছুই অবস্থায় পাষাণের স্যাঁয় নিশ্চলরূপে 
অবস্থানই নির্দ্ল মুক্তি নামে অভিহিত । হে রঘুশ্রেষ্ট! আমর1 এই পাপনাশক 

পরমপদে অবস্থান করিয়! .নমাধি ও ব্যবহার এই উভয় দশাতেই একইরূপে 
অবস্থিত আছি। ব্রক্ধাঃ বিষুঃ) মহেশ্বর প্রভৃতি দেবতারা ব্যবহারাবস্থায় 

থাকিয়াও নিরন্তর প্রবৃদ্ধ ও শাস্তভাবে এই পরমপদেই অবস্থিত আছেন। 

হেরাম! তুমি পাষাণোদরের সভায় নিশ্চল নিষ্পন্দভাবে অবস্থান কর এবং 

প্রবোধ লাভ করত আমাদিগের গম্য সেই অনাময় পদ অবলম্বন করিয়া 

জীবন্বুক্তভাবে বিরাজমান হও | ৪-৭ 

শ্রীরাম বলিলেন,_আমি বুঝিয়াছিঃ যেরূপে পরব্রদ্দে এ জগৎ প্রতিভাসিত। 

তদ্ধরপ অসৎ অনুৎপন্ন। অনারস্ত ও নিরধয়ব ; বস্তুতঃ পরবন্ছ হইতে এ জগৎ 

পৃথক্রূপেই অবস্থিত। মরীচিকার বারি, তরঙ্গাকারে পরিণত জল, স্বর্ণে 

কটকাদি এবং স্বপ্র-ৃষ্ট বা সঙ্কল্প-কল্পিত পর্বতাদি যেরূপ, আমার নিকট ইহা 

সেইরূপেই প্রতীয়মান । ৮-৯ 
বশিষ্ঠ বলিলেন,_হে রাম! প্রকৃতই যদি তুমি প্রবুদ্ধ হইয়া থাক, 

তাহা হইলে এখন আমার সন্দেহভঞ্জনের জন্তু তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, 

তুমি আমার সন্দেহ দুর কর । ইহার দ্বারা তোমারও বোধ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে । 

এই ষে জগৎ নামক আভাসঃ ইহা! সকলের উপর দীপ্তি পাইতেছে ; 
সর্বদা সকলেই ইহা! অনুভব করিতেছে । অতএব ইহার যে সত্তা নাই। কি 

প্রকারে ইহা! বলা যাইতে পারে ? ১৭-১১ 
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শ্রীরাম বলিলেন।_ইহা৷ যখন পৃব্ব হইতেই অন্পুৎপন্ন, তখন এ জ্গৎ বন্ধযা- 
পুত্রের হ্যায় একেবারেই অলীক। ইহার সত্তা অগ্ুসন্ধান করিলে একমাত্র 
কল্পনা অথবা ভ্রাপ্তি ব্যতীত অন্ত কিছুই পাওয়া যায় না। যাহা হইতে এই 
জগদ্ভ্রমের উৎপত্তি হওয়। সম্ভব, এরূপ কারণই ব| ইহার কি হইতে পারে? 
আবার কারণ ব্যতীত কার্য্যোৎপত্তি কোনরূপেই সম্ভব নহে। এ্রদ্ধ অজর, 
বিকারহীনঃ তাহার কারণ নিণীত হয় না; অতএব প্রকৃতপক্ষে এ জগতের 

কারণ কিছুই নাই। ষদি আপনি বলেন, নিব্বিকার ব্রদ্ছই এই সকণ প্রপঞ্চের 

কারণস্বরূপে অবস্থিত হইয়া মায়াবশে জগদ্রূপে বিবর্তিত হন, কিন্তু এই 
কথায় জগতশকের প্রকৃত অর্থ থাকে না । জগতশব্ধের অর্থ মথ্য। হইয়। পড়ে, 

অদ্বিতীয় সেই ব্রক্মই সত্য হুয়া দীড়ান, অতএব সেই আখ্যাহীন পরমপদে 
প্রথমোতৎপন্ন হিরণ]গর্ভ-নামক আংশিক চৈতন্য ক্ষণ অর্থাৎ দ্বিপরার্ধকাল 

বিবর্তরূপে অবস্থিতির পর যেন আতিবাহিক-দ্রেহেই অবস্থান করিয়া থাকেন । 

সেই জন্তই তিনি জগদত্রান্তিঃ কারণ হন। ১২-১৬। স্বপ্রসময়ে আপনি 
মুহূর্তমাত্রকে বৎসর জ্ঞান করেন, এইপ্রকার তিনিও মুহ্গ্তকে বৎসর জ্ঞান করেন । 
কাকতালীয়বৎ তাহাতেও তিনি চন্্রনূ্্যাদি দর্শন করেন। সেই সঙ্বল্ন্বরূপ 

হিরণ্যগর্ভ-সদূশ আকাশেই দেশ-কাল-ক্রিয়া-পুর্ণ জগৎ আপনা হইতে প্রতিভাত 
হয়। এইরূপে জগতের মিথ্যাত্বনির্ণয় হহলেঃ সেই মিথ্যাময় পক্ষ মিথ্যা- 

ভূত সংসারস্থগ্টিরূপ কার্ধ্য করিতে করিতে পরিবর্তিত হন | ১৭-১৯ 

তিনি নিজ-কল্পলিত জগতের অবকাশে ব্যষ্টিভূত জীবরূপে পাপের ফণে 

কখন উচ্চ হুইতে নিয়ে গমন করেন, আবার কখন ব। পুণ)প্রভাবে নিয় হইতে 

উচ্চে উঠেন। এইরূপে তিনি অনস্ত পদ-বস্ত-ভ্রমরূপ কল্পনায় বিজড়িত হন। 

তাহার এ সন্বল্পঃ কাকতালীয়বৎ পূর্বেও যেরূপ হইয়াছিলঃ পরেও ঠিক তদনুরূপ 

হইতেছে । ফলতঃ এ জগৎ মিথ্যা, পাষাণম়ী স্ত্রীর নিজ-স্বামী বন্ধ্যা-পুভ্রের হুঃখে 

আকাশে চুণ লেপিতেছে, এই সকল বাক্যপ্রবন্ধের অর্থ ষেমন অসত্য, এই 

জগতের অসত্যত্বও ঠিক তদ্রপ । দি বলেন, এ জগৎ সত্যই, ইহার অসত্যত্ব হয় 

কি প্রকারে? ইহার উত্তরে বলিতে পার! যায় এ জগৎ সত্যই নহে? মিথাও 

নহে, পরস্ত অজ ব্রহ্ধ। আরও, এ জগৎ আকাশকোষের ন্যায় নিম্মীল এবং 

পাধাপোদর-সদৃশ ঘন, নিশ্চল শাস্ত ও অক্ষয় ব্রন্মহ। চিদাগ্রার মায়া হইতে 

উদ্ভুত সক্বল্পরূপ বিরাট আতিবাহিক দেহে সম্থিদাকীশই জগদ্রূপে প্রতিভান 
পাইয়া থাকে । অতএব যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, চস সমূদয় সেই ত্রদ্ধ 

মহাকাশ ; জগতের কথাও কোথাও নাই, সবই সেই সম; শাস্ত। অনাদি; অনন্ত: 
একাতয় ব্রজ্ম। ২০-২৬ 
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জলে তরজশ্রেণীর উৎক্ষেপণ বা সঙ্কলন ষাহাই হউক না কেন, তাাতে 

জলের যেরূপ ভাবাস্তর কিছুই হয় না, তদ্রপ এই ভাবাভাবাত্মক জগং-প্রপঞ্চের 

আবির্ভাব বা তিরোভাব হইলে পরব্রন্মের কিছুই ভাবাস্তর হয় না। জলবিশ্কু যেরূপ 
জলে মিলিত হয়ঃসেইরূপ কোন কোন তত্বজ্ঞ এ বিশুদ্ধ পরম পদেই মিশিয়] যান । 
এই ষে জগৎ ও জীব পররব্রহ্গে অন্যবস্তবৎ প্রতিভাত হইতেছে, বাস্তবিক ইহা 
সেই পরব্রন্মের স্বভাব ব্যতীত অন্য কিছুই নছে। শান্ত নির্শীল পরব্রন্গে এই 

জগৎ বা জগদ্ব্যবহার কোনরূপেই সম্ভব নহে। স্বপ্নকে যদি স্বপ্ন দৃষ্ঠকে ঘদি 
পরব্রহ্ধ, এবং মরীচিকা-বারি যদি সামান্য মরুভূমিরূপে বুঝা ষায়ঃ তবে তাহাতে 

কে সত্যতাবুদ্ধি স্থাপন করে ? ব্রাহ্মণের যেরূপ মস্তের আম্বাদ অবিদিত, তদ্রপ 

প্রবুদ্ধ জনও অগুচিজন ভোগ্য প্রপঞ্চের রসগ্রহণে অনভিজ্ঞ । এই প্রকার যে ব্যক্তি 

প্রবুদ্ধ নহে, পরমার্থ ব্রহ্মানন্দরসের আস্বাদ কিরূপ, তাহা সে অবগত নহে । 

এই স্থাত্মাকে বাহাব্ষ হইতে পরাবৃত্ত করিয়া চেত্যোনুখীতাৰ হইতে মুক্ত 

সমাহিত করত চরমসাক্ষাৎকারবৃত্তিতে দেখিবেঃ ইনি নিত্যমুক্ত হইয়। স্বয়ংই 
শাস্তস্বভাবে অবস্থান করিতেছেন : ২৭-৩২ | 

বশিষ্ঠ বলিলেন,__বীজের ভিতর ষেরূপ অলক্ষ্যে অঙ্কুর থাকে; সেইপ্রকার 

ব্রহ্মরূপ কারণের অবকাশে দৃশ্টপরম্পরাও অলক্ষ্যে বিদ্ধমান থাকিয়া, পরে 

ষথাকালে তাহা প্রকাশ পায়। এইরূপে স্বষ্টি-সত্তার উপপত্তি হইবার কারণ 

কি? ৩৩। 

শ্রীরাম বলিণেনঃ__অস্কুপ উদ্ভিন্ন হইবার পুব্বে বীজের ভিতর যে অন্ভুরের 
অবস্থান, সে অন্কুর অস্কুররূপে দৃষ্টিগোচর হয় না; বীজস্থিত সত্তা বীজেই বর্তম!ন 

থাকিবে। এইপ্রকারে পরব্রহ্গের অন্তরালে ঘদ্দি জগদ্ভাবও উপলব্ধি হয়, 
তথাপি তাহাকে জগতৎসত্তারূপে নির্দেশ করা চলে না। যদি কিছু বলিতে হয়ঃ 

তবে তাহাকে ব্রহ্গসত্তাই বলিতে হইবে । প্রলফসময়ে ব্রন্মের অভ্যন্তরে যদি 

সেই জগছাব স্বীকৃত হয়ঃ তবে তাহাকে বিকারবিহীন ব্রহ্মমাত্র ব্যতীত আর কি 
বলিতে পার] যায়? কারণ, দে সময় তাহ] দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভব নহে । আরও, 

যাহার কোনরূপ বিকার বা মুত্তি নাই, তাহ হইতে সবিকার সাবয়ব বস্তপন. 
আবির্ভাব আমরা কোথাও দেখিনাই এখং স্রেপ আবির্ভাবের কথ আমর! 

শুনিও নাই । পরমাণুর ভিতর স্থুমেরুর অবস্থান যেমন একেবারেই অসম্ভব, 

সেইরূপ সেই নিরাকার বস্তর ভিতর সাকার বস্ত্র অবস্থানও তো ক্ষোনরূপে 
সম্ভবপর নহে । পেটিকার ভিতর যেরূপ রত্বের অবস্থিতি। তদ্রুপ সেই পরব্রন্গের 
অভ্যন্তরে জগৎ বিরাজমান ৷ নিরাকার বস্ত্র মধ্যে একট! বৃহদাক্কাতি বন্ত 
আছে, ইহ! পাগলের প্রলাপমাত্র । ৩৪-৩৮ | এই সাবয়ব জগতের জাগার সেই 
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শান্ত পরতরব্রন্গ এরূপ কথ! বলা তে। কোনরূপেই সঙ্গত নহে । সাৰয়ৰ ৰস্ত 

ধ্বংসশীল, কিন্তু সেই বন্তকে অৰিনশ্বররূপে কথমও কোথাও দেখিয়াছেন কি? 

অপূর্ব স্বপ্রন্নপে প্রতীভ আকারবোধই মুহূর্তের জন্য সাকার হয় এই প্রকার 

কর্নার কোন যুক্তি নাই। কারণ, স্বপ্নের পর জাগ্রদ্দশ] অনুভব হইলে সংস্কার 

দ্বার যাহা পরিণত হয়, স্বপ্নসময় তাহাই দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু এই স্বপ্র অপুর্ব ; 
ইন্ভাতে পুর্বে যাহা অনুভূত হয় নাই, তাহাই অনুভূত হয়। সুতরাং স্বপ্রের স্টায় 
বোধকে সাকাররূপে বৌদ্ধগণ ষে কল্পনা করেনঃ তাহাও সমীচীন নহে। 

জাগ্রংই শ্বপ্নঃ জাগ্রৎ ও দ্বপ্নের এই প্রকার অভেদকল্পনাও অসঙ্গত। কারণ) 

স্বপ্নকালে যে ব্যক্তি অগ্নিদগ্ধ হয়) প্রাতঃকালে তাহাকে দেখ। যা কন ? এত দিন 

পর্যন্ত এই জাগ্রতপ্রপঞ্চ জ্ঞানময আত্মপদে স্বপ্নের ন্টায় অবস্থান করিতেছে । 

অতএব এই জগতগ্রপঞ্চ জ্ঞানময় আত্মার ন্বপ্রসদূশ অবস্থিত । সেই নিরবয়ব 
পরমাত্মাই এই বিবর্তাকারে বিরাজমান । ইহাই শেষ সিদ্ধান্ত । ৩৯-৪৪ 

সেই আত্মচৈতন্যই স্বপ্নকালে পর্বত প্রসৃতিবূপে অবস্থান করিয়া! থাকেন। 

আমাদের এই আত্মাও নিখিল বন্ধনমুক্ত ব্রক্ষই । আর এই যে জগতপ্রপঞ্চ দৃষ্ট 
হইতেছে, ইহা! অজ্ঞানপ্রভাবে স্বপ্নের স্টায় সমুদ্ভাবিত। এইরূপ সিদ্ধান্ত দ্বারা 

যদি নিজ ব্রচ্গভাব উপলদ্ধি কর! ধায়, তাহ। হইলে আর এই সমুদয় গ্রাপঞ্চে 

কিছুমাত্র অস্তিত্ব অনুভভূত হয় না। অনুভবের কতৃত্ব-বিষয়েও অনুভব করিবার 

কিছুই নাই । একমাত্র নিজান্ুভ বগময ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন; তিনি বাক্যাতীত, 

নিজ সন্তামাত্রেই সযুগ্ভাসিত, সে সময়ে অভাবরূপী ভাববস্ত্ এবং ভাবরূপী অভাব- 
বস্থ সমুদয়ই পরবরন্গরূপে প্রতিভাত হয়। ব্রন্ধে ত্রহ্মের এবং আকাশে আকাশের 

বৃদ্ধি হওয়। সম্ভব ; কিন্তু ব্ক্মাকাশে জগদাকারের বৃদ্ধি কোন প্রকারেই সঙ্গত 

নহে । ৪৫-৪৯। এই দ্রষট-দৃশ্ঠ-দৃষ্টিরূপী অহস্তাব এবং হৃষ্টি প্রভৃতির বিস্তার শান্ত 
চিদ্গগনে কোনরূপেই আবিভূতি হয় না। নিজ সক্কল্প-কল্পিত নগর ও 
তদ্গত দেহভিভ্তি যেরূপ মিথ্যা, সেইরূপ এই জগতেরও মিথ্যাত্ব অবধারিত । 
সেই একমাত্র অনাময় ব্রক্ষই সত্য । আমি এখন সেই স্বপদ অর্থাৎ ্রহ্ষপদ লাভ 

করিয়াছি; উহু! পূর্ণ, শাস্তঃ অন্ধয়, অজর, অনাদি অসীম, অজ, অবিনশ্বর, 

নিরুপাধি এবং নিরবয়ব। আমি সেই জ্ঞানময় ব্রদ্দেই মিলিয়। গিয়াছি। 

কোনরপ শ্রুত বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া আমি যে ইহা বলিতেছিঃ তাহা 

অবন্তই নহে ; আমি ইহা সুম্পষ্টরূপে অনুভব করিয়া বলিতেছি। যেরূপ 
অনুভব অন্তরে শ্চুরিত হয় তাহাই বাক্যে পরিণত হয় । পৃথিবীগর্ভে বিলীন 

বী্ঘই অস্কুরভাব ধারণ করে । ৫*-৫৪ 
আম এখন সেই শুদ্ধ জ্ঞানময় অখণ্ড আত্ম। হইয়া বিদ্ধমান রহিয়াছি ; 
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আমাতে দ্বিত্বএকত্বভাব একেবারেই নাই। ঘ্বৈতৈ অথবা একত্ব কোন 
কিছুর লেশমাত্রও আমি অনুভব করিতে পারি না। এই সভ্ভামীন লোকগমূহ 
অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইলেন, আমি বন্ধজ্ঞানপ্রভাবে ই'হাদের প্রত্যেককেই মুক্ত 
দেখিতেছি, ই'হার। বাহ্বস্ত হইতে বিরত ও শান্ত হইয়া সকলেই আকাশে 
আকাশভাবের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন । 'আকাশ্ভিত্তিতে বহু অপূর্ব চিত্র 
সঙ্কল্প-কল্পিত মনোরাজ্যঃ পাষাণ হইতে সহসোতৎকীর্ণ গ্রতিমাদি, বাক্যবণিত 

বিষয়সমূহ, ওীন্্রজালিকের ঘটনা-নিকর এবং স্বপ্রপরম্পরা যেরূপ, তদ্দপ ত্বগাদি 
ইঞ্জিযগম্য জগৎ প্রতীত হইতেছে । ৫৫-৫৮1। আমার এখন স্থিরগ্রত্যঘ 

জন্মিয়াছে যে, এ জগত স্যট্টিসময় হইতেই ভিতিশন্ত এবং স্বপ্রের ন্যায় 
প্রতিভীত। স্থুতর1ং এ জগতের সত্যত্ব কি থাকিতে পারে? অজ্ঞ ব্যকিরাই 

এ জগৎকে সত্যরূপে দর্শন করে; কিন্তু বিবেকী ব্যক্তি ইহাকে মিথ্যারপে 
নিরূপণ করিয়া থাকেন । যিনি এই সমুদঘ ব্ন্মময় দেখেন, তাহার দৃষ্টিতে সকলই 
ক্ষ আর ধিনি মোক্ষপদে আরোহণ করিয়া পরব্রদ্দে মিলিত হইয়! শান্ত হন, 

তৎসকাঁশে সকলই শান্তু পরমাকাশরূপে প্রভীষমান | তুমিঃ আমি, ঘট, পট, 

'প্রভৃতিরূপে এই চরাচরাত্মক নিখিল জগৎই তত্বজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আকাশমাত্রই । 
আমি, আপনিঃ জগৎ এবং আকাশ এই সমুদয়ই আকাশ- একমাত্র আকাশ । 

এই প্রকার জ্ঞান করিয়া চিদাকাশের সহিত একত্ব লাভ করিয়া সকলেই 

আকাশম্বরূপে অবস্থান কর। হে মানবশ্রেষ্ঠ! আপনি আকাশভাবে স্থিত, 
আমি আপনাকে আকাশস্বরূপ জ্ঞান-পুর্ণানন্মময় ব্রন্মের সহিত 'অভেদ জ্ঞান 

করিখ। নমস্কার কবিতেছি " ৫৯-৬৩ 

এই জগৎ চিৎস্বরূপ হইতেই উদ্ধত এবং আবার তাহাতেই বিলপ্ত হয় । 
পরস্কু এই অন্ত 'ও উদস্বের কিছুমাত্র কারণ নাই । অতএব ইহা সর্বদাই সেই 
স্বচ্ছ পরমাকাশ!। আপনি এক সর্বপদাতিগ নিখিল শাস্ত্বযুক্তির পারস্থিত 
বন্থবর্জিত ব্রঙ্গপদ লাভ করত আকাশময় হইয়াছেন। আমি, আমার হস্ত- 

পদাদি অর্নপ্রত্যঙ্গঃ কিন্বা' ঘট-পটাদি অন্যান্ত পদার্থপরম্পরা কোন কিছুরই 

স্বাতদ্ন্য নাই । সমুদয়ই আকাশ সেই সুনির্ধল চৈতন্যাকাশ ! আমি আপনার 
নিকট এই যে বাহ্বন্থবিলৌপের কথ। বলিলাম, তার্কিকগণের মতে ইহা 

হয় তো তর্কদুষ্ট) তা হয় হক) তথাঁপি তাহাতে আমার ক্ষোভের কারণ 

কিছুই নাই । তবে ধাহারা আত্মতত্বজ্ঞ, তাহারা অবশ্থই আমার এই কথায় 

আস্থাস্তাপন করিবেন । তর্ক দ্বার| বাহাবস্ত্-পরম্পরার অপঙ্নব করিয়া 

কাষ্ঠের ন্তায় নিশ্চলীভাঁব লাভ করা যায় না; তর্ক দ্বার! আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তি 

কখনই সম্ভব নচ্চে। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের ধিনি অগোচর, ধাহার কোনরূপ 
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উপাধি-নিদর্শন নাই, ঘিনি একমাত্র স্থান্ছভবলভা। সেই ত্রহ্ষকে কি 
কখন তর্ক দ্বারা পাওয়। যায়? পুর্ববেও বলিযাছি, আবার এখনও বূলিতেছি, 
একমাত্র চিদাত্মক ব্রন্মই চিরবিরাজমান। তিনি সকল শান্তরার্থের অভীত, 
নিশ্চিহ্ছ, স্বচ্ছ? নামরূপশূন্ঠত অজ এবং পরিশুদ্ধ। নিজ অনুভূতিই তাহার 
অস্তিত্বের প্রমাণ ; সেই ব্রশে এই সংসাররূপের অস্তিত্ব কল্পন। কর! একেবারেই 
বিধিনঙগত নহে । ৬৪-৭০ 

পঞ্চনবত্যধি ক-ততম সর্গ সমাপ্ত 

ষুবত্য ধিক-শততম নর্গ 

বাল্ীকি বলিলেনঃ*_-€ে মহাবুদ্ধে ভরত্বাজ ! কমললোচন রামচন্দ্র এই কথা 

বলিয়। মুহর্তমা্র সেই পরমপদে বিশ্রাম লইলেন এবং সেই বিশ্রাম দ্বারা পরম 

তৃপ্তিলাভ করিলেন । তিনি ষদিচ সকলই বোধগম্য করিয়াছিলেন; তথাপি 

শবণকৌতুহুল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত খষিবর বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাস। করিলেন,_- 
হে তগবন্! আপনি সন্দেহরূপ জলদ্দের শরতকাল-স্বরূপ | কারণ? শরতকালে 

মেঘ যেরূপ থাকিতে সমর্থ হয় ন।; তদ্রুপ ভবৎসকাশে প্রশ্ধ করিলেও কোন 

সন্দেহের অবকাশ থাকে ন। ১৩1 আমার মনে আর এক সংশষের উদয় 

হইয়াছে আপনি তাহ! ভঙ্জন করুন। উক্ত মহাজ্ঞান এই প্রকারে এই 

সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধার করে। সমুদ্ধ বাক্প্রপঞ্চ অতিক্রম করিয়া এ 
মহাজ্ঞান বিগ্যমান। হে মানদ! সেই নিজানুভবগম্য পরব্রহ্ম মহৎগণেরও 

অনিব্বচনীয় । ইহাই ষদি হয়ঃ তবে ধিনি সর্বসক্ল্প-বর্জিত। স্বসন্বিৎস্বর্ূপ ও 

ক্রিবিধ অবস্থার অভিব্তী, গুরূপদেশ অথবা] শান্ত্রচর্চা ব্যতীত যাহাকে পাওয়া 
সম্ভব নহে এবং ধিনি স্বপ্রকাশ বস্ত্ঃ সেই পরব্রহ্গকে_ প্রতিযোগী ব্যবচ্ছেদ 

এবং সংখ্যাভেদের অনুসন্ধাধক ব্যক্তিগণের অসার শাস্ত্রচর্চায় কি প্রকারে 

পাওয়] যায়, তাহ! আমাকে বলুন আমার বিশ্বাস অবশ্তর এই প্রকার ষে, 

কয়নামাত্রসর্ধগ্ব শব্দাড়থরপূর্ণ শান্ত ঘারা পরমজ্ঞান কোনমতেই লাভ করা 

সম্ভব নহে। অতএব অনর্থক গুরূপদেশ ও শান্তশ্রণাদির আব্শ্তকক কি আছে? 

আর তাহ। যদি থাকেঃ তবে তাহ। আমাকে বলুন | ৪-৯ 

বশিষ্ঠ বলিলেন)_-হে রাম! তুমি যাহ। বলিতেছ, তাহা সত্য; জানের 

নিমত্ত শাস্ত্রচ্চার আবশ্বক নাই, ইহা স্থির। কারণ, শান্ক বহুল শব্দাড়ঘ রপুথ । 

ধনি পরম জ্ঞান--েই পরক্রঙ্ধ, তাহাতে শর্বাড়খ্বরের নামমাত্রও বিগ্কমান 

৮৩ 
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নাই । তাহার নাম নাই, রূপ নাই, কিছুই নাই। যদিচ ইহা্ঠিকঃ তথাপি যে 
প্রকারে এ শান্তর ও গুরুবাক্যাদি তত্বজ্ঞানের কারণ হয়, তাহা বলিতেছি। 

শ্রবণ কর। ১০-১১। হে রাম! একস্থানে কতকগুলি কীরক্জাতি অবস্থান 

করিত। তাহার। অত্যন্ত দরিন্ত্র; গ্রীষ্মের প্রাখর্ষেয বৃক্ষ যেরূপ জীর্ণ হইয়া 

থাকে, দারজ্রের প্রচণ্ড আঘাতে তাহার1ও সেইরূপ শীর্ণ হইয়াছিল । তাহার 

এরূপ দরিদ্র যে, এক একখানি ছিন্ন-জীণ্ণ কন্থাই ছিল তাহাদের একমাত্র 

সম্বল। ভাপ-শুষ্ক সরসীতে পদ্মদল যেমন মান ও শুষ্ক হয়, সেইরূপ তাহার্দেরও 

মুখমণ্ডল ম্লান হইয়াছিল । এহ প্রকার অবস্থায় এক সময় তাহার! জীবিকা- 
নিব্বাহের উপায় চিন্ত। ক(রতে লাগিল । গাহার। চিন্ত। করিল» কি পায়ে 'এখন 

আমর] আমাদের উদরজালা দুর করি ? ১২-১৪ 

এইরূপ চিন্ত। করিয়। অবশেষে তাহার। পিদ্ধস্ত করিল+_-আমর। প্রত্যহ বনে 

ষাইব, তথ| হইতে কান্ঠ আনিৰ এবং তাহ। বিক্রয় করিয়। নিজ নিজ উদরপুরণের 

উপায় করিব । এইপ্রকা৭ সক্ষল্প স্থির করিয়। তাহারা কাষ্ঠসংগ্রহের অন্ত বনে গমন 

করিল। বান্তবিক বিপংকালে ষেকোন উপায়ে জীবিকার্জনই শ্রেয়স্কর | ক্রমে 

কীরকেরা বনে গমন করিল এবং সেখান হইতে কাষ্ঠভার আনিয়া বিক্রয় কাঁরতে 

ল[গিল। (হব বিক্রযলব্ধ অর্থে তাহার। জীবক। নির্বাহ করিতে লাগিল। ১৫-১৭ 

কীরকের। ষে বনে কাষ্ঠ আনিতে যাইত, “সখানে বহু গুপ্ত ও অগ্তগ্ত স্বণ- 

ন্তা্দিও বিক্ষিপ্ত থাকিত! ভারবাহিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও ভাগে। 

সেই সকপ রত্বও অনেক সমর মিলিত। (কান কোন হতভাগ্য আবার শুধু 

কাষ্ঠই কুঁড়াইয়। আনিত। এ কারকগণের মধ্যে কেহ চন্দনকাষ্ঠ, কেহ পুষ্প 
এবং কেহ ৰা ধল বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত । কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য 

তাহার! সকলেই গভীর বনে যাইত ; কিন্তু (সীভাগ্যবশত: কেহ কহ সেখানে 

এঠ গুপ্ত রত্বাদি পাইল যে? শীঘ্বহ তাহাদের দারিদ্র্-ুঃখ দূরীভূত হইল । ১৮-২২ 

এইরূপে তাহার! নিরন্তর সেই নিবিড় বনে যাইতে লাগিল । এক দিন চিস্তাম(-- 

নামক মহামণি দৈবাত তাহার। পাহয়া গেল। সেই চিস্তামণি লাভ করিয়া 

তাহার! অতুল প্রশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া পরম সুখে দিন কাটাইতে লাগিল 

কীরকের। কাষ্ঠসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। দৈবাৎ একদিন সর্বাভীগ্টনাধক 

চিন্তামণি পাইল; তাহাতে দেববৃন্দের মত তাহার! মহাস্থথে কালফাপন করিতে 

লাগিল। দেখ+সামান্য কাষ্ঠের জন্য যাইয়া তাহাদের হঠাৎ কিরূপ সৌভাগ্যের 

উদয় হইল । সে সময তাহাদের ভয়ঃ মো£, বিপদ,দুঃখ সকলই দূর হৃইল। তাছারা 
পরমানন্দ লাভ করিল এবং সর্বত্র সমত্ব লাভ করিয়া অবস্থিত রহিল । ২৩ ২৬৩ 

ষ্নবত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত 
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শ্রীরাম বলিলেনঃ_হে মানদ! আপনি এই সে কাঁ্ট-ভারবাহী কীরক- 
জাতির কথ! বলিলেন, আমি তে। উহ! কিছুই বুঝিতে পারিলাম ন]1। 

হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! কৃপা করিয়া টহার প্ররূত অর্থ আমাকে বলিলে আমি 'ী 

উপাখ্যানের বিষয় জদমলগম করিয়! সন্দেহমুক্ত হইতে সমর্থ হইব । ১ 

বশি্ঠ কহিলেন।_হ্কে রাম! আমি এ যে ভারবাহী কীরক-জাতির কথ! 

বলিয়াচিঃ উহার এই পৃথিবীর মাঁনবজান্ি! কীরকগণের সে দারিদ্রা-হুতখের 
কথা বলিগাছি। তাহা তী মানবজাতির অজ্ঞাননিবন্ধন সংসারতাপ । আর সেই 
মহাবন? তাহা গরূপদেশ এ শাস্চর্চ| প্রভৃতি ' কীরকজাতি জীবিকানির্বাহের জন্য 

চেষ্টিত হইল, তাহার তাংপর্মা এই যে, প্সামার “ভাগসমূহ সফল হটকঃ এটনূপ 

ইচ্ছা বশত: মানল অন্য কাহারও প্রতীক্ষা না করিয়াই ৈধকার্য প্রবৃত্ত হইপ 
এবং "ভাগ-বাঁসন চরিভার্থ করিবার নিমিত্ত শান্মচচ্চায় শাস্্রনির্দিষ্ট বৈধ 

কশ্ে প্রবৃত হইযা শেষে পবমপদ লাভ করিল । শাগ্সচর্চা করিয়া আর বিশেষ 

কি ফললাভ হইবে, দেখি না একবার, কি হয়, এইরূপ সন্দেহের বশে অনেকে 

কৌতৃহলাক্রাস্ত হইয়া! শাঙ্সাচর্চায় প্রবৃত্ত হয়; পরে রূপ কার্যোর ফলে হঠাৎ এক 
দিন উত্তম ফল লাভ করে। মান্ুম অন্তসন্ধান করিদাঁও পরতত্ব পায় না; তাই 

সন্দেহ বশতঃ অবশেষে শান্সীলোচিত কর্ধে অর্থলোভে প্রবৃত্ত হয় ; পরে সেই পরনত্ 

লাভ করে| ২-৫ 'মুড় মানবগণ বাসনার বশে কর্থে প্রবন্ধ হয়; কিস্ পারে 

ভারবাহীদিগের চিস্তামণিলাভের শ্যাম তাহার! হয় তো পরমপদ পাইয়ণ ষায়। 

ঘিনি স্বভাববণে পরোপকারে নিরত হন, তিনিই প্রকৃত সাধু? তাহার সাধু 

ব্যবহারই তার প্রমাণ । “সইরূপ সাধু বাবহারক্রমে লৌকিক ভোগসিদ্ির 
জন্য শান্রচর্চায় প্রবৃত্ত হইয়া শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম অধিগত হন। (ষ মানব 

তত্ব অবগত নয, তাহার শান্বকথিত কলে সন্দেহ হইলেও মে ভোগসিদ্ধির .. 

জন্ট শাঙ্সচর্চা় প্রবৃত্ত হয়। এই প্রকারে বুঝিতে পারা যায়, কাষ্ঠভারবাহী 

শষেরূপ মাত্র কা্াহরণের জন্য বনে গিষা চিন্তাঁমণি লাভ করিল, সেইরূপ 

ভোগের আশাষ শাস্্রচর্চায় মনোনিবেশ করিযা মানব ভোগ এবং মোক্ষ 

এই উভয়ই লাভ করিয়! থাকে । বনে কাষ্ঠাহরণের নিমিত্ত যাইয়া কেহ যেরূপ 

চন্দনকাষ্ঠ পাইল, কেহ সাধারণ রত্ব লাঁভ করিল, আবার কেহ বা চিন্তাষণি 

পাইল, সেইরূপ শাস্্চর্চা এবং শাস্নির্দিষ্ট কর্থে প্রবৃত্ত হইয়। কেহ কাম, 

কেহ অর্থ, কেহ তরিবর্গ, কেহ মোক্ষ। আবার কেহ সম্পূর্ণ চতুর্বর্গফলই লাভ 

করে। ৬১৪ 
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হে রাঘব! ধর্ম, অর্থ ও কামের বিষয় সকল শান্তেই সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত 

হইয়াছে; কিন্তু সেই পরবরক্ষের প্রাপ্তির বিষয় অধ্যাত্বশান্ত্রেত বিশদভাবে 

বর্ণিত হয় নাই। কারণ, ব্রহ্ম-বস্ত অনিব্বচনীয ; পদ এবং বাক্যের মৃখ্য বৃত্তি 

দ্বারা সেই ব্রন্ধ স্ঘন্ধে উল্লেখ করা অসম্ভব। কল-পুষ্পদির উদদগম হইলে 

যেরূপ বসন্তাদি খতুনিচষের আগমন বুঝ| যায়, তব্দরপ শাস্ত্রীয় সমুদয় বাক্যার্থ 

দ্বারা সংস্চিত পরব্রহ্ম মাত্র নিজ অনুভব দ্বারাই বিদিত হন। রমণীরত্বের 
লাবণ্যরূপ মণি, মুকুর ও সুধাংশু প্রভৃতি রমণীঘ দ্রবা-সমূহ হুইতেও 
নির্মল অধ্যাত্মশাস্ত্রে ব্রহ্মজ্তানই নিখিল পদার্থ হইতে উৎকৃষ্টরূপে কথিত 

হইয়াছে । শাস্ত্র গুরূপদেশ, দান অথবা ঈশ্বরারাধন! দ্বারা এই সর্বপদাতীত 

্র্ধজ্ঞান কোথাও পাওয়া যায় না। হে রঘুবংশধুরন্ধর ! যদিচ এ শান্্াদি 

পরমাত্মবিশ্রান্তিলাভের হেতু নহে, তথাপি উহ্াই তাহার কারণে পরিণত হইয়াছে 

কেন) বলিতেছি। শ্রবণ কর। ১৫-১৯। ইহার কারণ এই-_শান্্াভ্যাস দ্বার 

চিত্ত বিশুদ্ধ হয় এবং চিত্তপুদ্ধি ঘটিলে ইচ্ছা ন|। থাকিলেও সেই পবিত্র পরম 

পদের দর্শনলাভ ঘটে, অধ্যাত্মশাসশ্্রেরে আলোচনার ফলে অবিগ্ভার সাত্বিক 

অংশ পরিপুষ্ট ভয়! শান্্রূপ বারি দ্বারা মল-প্রক্গালন করত অচিস্তনীয় 

শান্প্রভ।বে পুকষ পরমণ্ডদ্ধি লাভ করে । স্র্ধ্য যেরূপ সমুদ্রের সনিকটে আঙসিলে 

সমুদ্রজলের নৈর্ধল্যৰশে সমুদ্রের ইচ্ছা না থাকিলেও তাহার নির্শালপ্রকাশতা 
নিবন্ধন স্ুর্য্যে এক সর্বানুুভবগম্য অদৃষ্টপুবব বিপুল প্রতিবিশ্ব পড়ে? সেইরূপ মুমুক্ষ 
এবং শাস্ত্র এই ছুইয়ের যখন পরস্পর সম্বন্ধ ঘটে, তখনই নিখিল জ্ঞানপদের অতীত 

স্বসন্েন্ধ আত্মজ্ঞানের উদয হয়। কৃর্য্য এবং সমুদ্রকে দেখিলে আপন আপনি 

মনে হয় উহার! পরম্পর বিরুদ্ধধশ্মীবলম্বী, উহাদের মধ্যে কাহারও সহিত 

কাহারও কোনরূপ নাধন্ম্য নাই, তদ্ধপ শান্তচর্চ। দ্বারা স্বভাবতই এই প্রকার 

ধারণ| বদ্ধমূল হয় যে, দেই হইতে আত্ম। সম্পূর্ণরূপেই পৃথক্ ; আত্মার স্থিত 
দেহের কোন সন্বদ্ধই নাই । ২০-২৭ 

বালক লোষ্ট্রে লোষ্ট্রে ঘর্ষণ করিয়া তাহ। জলে ধুইতে গিঘ্! লোস্ট্ক্ষয়ের পর 

মাত্র হস্তের মালিন্তই দূর করে। এই দৃষ্টান্ত অনুমারে বলিতে পারা যায়ঃ, 

শান্তজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি নিজ বিবেক নিবন্ধন আত্মতন্বের আলোচনার ফলে 

শাস্ত্রীয় বিকল্প দ্বারা বিকল্পপ্াল ছিন্ন করিয়া সেই পরমা শুদ্ধি লাভ করেন। 

' স্বানুভব দ্বার। যেরূপ ইক্ষুরূম হইতে মধুরাস্থাদ পাওয়া যায়, সেইরূপ সেই 
শান্ত্রাদির সাহাষ্যেই “তত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের তাৎপর্যযরস*স্থরূপ স্বাত্মজ্ঞান 

নিজ অনুস্ভূতিতেহ লাভ করা ষায়। দীপজ্যোতি এবং ভিত্তির সংযোগ-সম্বন্ধ 

নিবন্ধন যেরূপ আলোকামনুতৃতি হয়ঃ তদ্রপ শান্ত এবং শান্তজ্ঞানের সন্নিকর্ষ 



নির্বাণ-প্রক বণ ৬৮৫ 

বশত: আত্মজান জন্মে | ২৮-৩০। যে পাস্ধ দ্বারা কালাদি ত্রিবর্ণ সাধিত 

হয়, তাহা অবশ্ঠ মোক্ষের উপযোগিরূপে নির্দিষ্ট হয় না। শান্গদশী তত্বচ্ত 
সম্প্রদায় যাহা উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ ; আপনা আপনি 
শাস্থ অনুশীলন করা উহার নিকট কিছুই নহে। যে আলোচন' দ্বারা পরুম- 

জ্ঞান লাভ হম, সেই শান্ধাই প্রকৃত শান্ত; যে পরমজ্ঞানের লাভ হইলে সমতা - 

প্রাপ্তি ঘটে, তাহাই পরম জ্ঞান ; আর যে সমতার গুণে জাগ্রৎসমযেও নিদ্রিত 

বাক্তির হ্যায় অবস্তান ঘটে, সেই সমতা মথার্ সমত1 | এই প্রকারে শাঙ্জাদি 

হইতে আত্মন্ঞজান লাভ কর। যাঁয়, অতএব শান্সাদি অভ্যাস করা সব্ধতোভাবে 

কণ্ব্য। ভে রাম! বিনি সর্বলোকেশর, যিনি আগছ্যন্ত বর্জিত, ধিনি পরমোত্তম 

স্শখস্বরূপ, সেই ত্রঞ্ধকে উক্ত প্রকার শান্ত্ালৌচনা, গুরূপদেশ, সাধুসঙ্গ, নিয়ম 
ও শম দ্বারাই লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায় । ০১-৩৭ 

সগ্তনবত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত 

অধ্টনবতাধিক-শততম সগ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, হ রঘুশ্েষ্ঠ । তোমার বোধ সুদ করিবার জন্য আমি 

আরও কিছু বলিতেছিঃ শ্রবণ কর । এখন যাহা বলিব, যদিচ ইহার পুর্ব তাহ। 
একাধিকবার বলিয়াছি, তথাপি তোমাকে উহা! বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইৰ 

বলিঘাই পুনরায় বলিতেছি ! তোমাকে আমি পুব্বে স্থিতিপ্রকরণ বলিয়াছি ; 

তাহাতে এই উদ্ভূত জগত ভ্রান্তিূপেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। স্থিতির পর উপশম- 
প্রকরণ বল! হইয়াছে, তাহাতে বর্ণিত আছে এ জগতে উৎপন্ন হইয়া পরমশীস্ত- 
রূপে অনস্থিত হইবে ' ইহার অনেক যুক্তিও দেখাইয়াছি। এ কথা! বিশেষ- 
ভাঁবেই বলা হইয়াছে যে, পরম উপশাস্ত হুইয্বা বিজ্ববভাবে বিরাজিত হইবে 

এ সম্বন্ধে আর বেশী বলিবার আবশ্তক নাই। তত্বদশী ব্যক্তি সাংসারিক 
ব্যাপারে কিরূপে চলিবেনঃ তাহাই কিছুমাত্র আমার নিকট (তোমার শ্রবণ 

করিবার আছে) এখন আমি তাহাই বলিতেছি, তুমি আকর্ণন কর | ১-৫ 

প্রথমে জন্মলাভ) তাহার পর তামার ন্যায় অল্পবয়সেই জগতের স্থিতিৰিষয়ে 

প্রকৃত জ্ঞানলাভ, পরে সকল জীবের সহিত সৌহার্দবন্ধনে প্রবৃত্তি ও সকল 

লোককে আশ্বাসপ্রদানে ইচ্ছা, এইরূপ সমত্ব আশ্রয় করিয়া তত্বজ্ঞকে 

সংমারপথে চলিতে হয়। কারণ, সমতারূপিণী কল্যাপগতার ফল বড় ঘধুর। 



৭১৮৩ বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ 

বড় হ্বন্দর এবং উহার পবিত্রতা অপুর্ব; '্রী ফল সকল সম্পদের আকর ও 

সর্বসৌভাগা-ব্দক ৷ যিনি সমতাগুণ আশ্রয় করত নিখিল প্রাণীর হিতচেষ্টায় 

নিরত থাকেন ওস্বীয্ব কার্ষা করিয়া যান, ভৃত্যের ম্যায় এই নিখিল ব্রহ্গাগ্ুই 

তাহার বাধ্য হ্য়। সমতাঁগুণের অন্রগ্রহে যে এক অনির্বচনীয় অক্ষ আনন্দ 

লাভ কর] যায়, স্থবিশাল রাজ্যলাভ ঘটিলেও সেরূপ আনন্দ পাওয়া যায় না 

অথব!| শত শত ন্বন্দরী রমণী-সম্ভোগেও তাদৃশ আনন্দ উদ্ভৃত হওয়া 

সম্ভব নতে। ৬-১০ ৃ 

ভে রাম! ছুঃখরাশি আতপ তুলা; আর সমতা্ণ ভাহার মেঘস্বরূপ 

বলিষা অবগত হইবে । উহাতে নকল ছুঃখ একেবারে শান্ত হঘ এবং উঠা “ক্রাধরূপ 

জ্বরের পরম 'ইষধস্বরূপ । যে ব্যক্তি সমতাযুতে প্রলিপ্ত,) সকল শক্রই তাভাব 

মিত্র হইয়া থাকে । তিনি প্রক্ষত ব্রম্মের দর্শন লাভ করেন ; ৎসদিশ লোক এ 

জগতে পাওম। ষাঁয ন।। জনকাদি প্রভৃতি যে সকল মহাত্মা আছেন, হার! 

নিজ নিজ প্রবুদ্ধ চিত্তরূপ চন্ত্রক্ষরিত অমুতনিবান্দরূপ সমতার আস্বাদন 

করিয়াই জীবিত আছেন । ষিনি সমতা] অভ্যাসে নিরত আছেনঃ শৎসকাশে 

তাহার স্বীয় দোষযুহও গুণের ম্যায় গণা হঘ, দুঃখ সখের ন্যাঁষ হয়, 'এবং 

মৃত্যুও জীবনের ন্যায় ভইযা থাকে | ১১-১৪। ফিনি সমতারূপ সৌন্দর্য্য দ্বারা 

স্বন্দর হইয়াছেন) টুমত্রী, করুণা মুদিতা প্রভৃতি রমণীর চিরান্ররাগিণীর ন্যাষ 

সেই মহাত্নাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে ; যে ব্যক্তি সমতা লাভ করিয়াছেন, 

ত্রাার সর্বদা! সকল অভাদযলাভ ঘটিয়াছে! সমপ্রাপ্ত বাক্তি কান চিন্তারই 

আম্পদ নহেন, অধিকন্ত সেইরূপ ব্যক্তির সকল পরশর্য্যই আযত্ত হয় এবং কান 

্্বর্যাই তাভার নিকট দ্ুলর্ভ হয ন।। ধাহার সকল কাঁধ্যেই সমত্ব? ধিনি 

অপরাধী ব্যক্তিভেও ক্ষমাশীল, সে্টরূপ প্রকৃত কর্মী তাাগী বাক্তিকে দেব ও 

নরগণ চিন্তামণির শ্ঠায় প্রার্থনা করিয়া থাকেন 1 ১৫-১৭ 

ষাার সদাচারনিষ্ঠা ও সর্ধজজনহিতৈষণা আছে? ধিনি সর্ব সমচিত্ 

হইযা নিরন্তরই আনন্দিত ণাকেন, তিনি অগ্িতেও দগ্ধ হন না? জলেও কলির ভন 

না; ধেরূপে ষাহা করিতে হয়ঃ তিনি সেইরূপেই তাহ! করিষা থাকেন এবং 

যাহা করেন, তাভা হর্ষবিষাদার্দিবর্জিিত হইয়াই করেন: তাহার উপম! কোথায় ? 

ধিনি শাস্্কথিত কর্তব্যানুষ্ঠান যথাষথরূপে পালন করেন এবং পরমার্থ-তত্ব 

সমাক্ক পরিজ্ঞাত, তিন শক্র। মিন, রাজা, বাবহারী। মহাজ্ঞানী, এমন কি, 

সকলেরই বিশ্বাসের পার। ধীষ্হার! সর্ব সমদর্শী এবং তবঙ্গ, তাহারা অনিষ্ট" 

শঙ্কায় “কাথাও পলায়ন করেন না বা ইষ্টকামনাঘ9 পরিতুষ্ট নেন ; নিজের 

কর্তব্য কর্্টা যথাষণভাবে ষ্টাহারা নির্বাহ করিয়া থাকেন !১৮-২১। 



নিব্বাণ-প্রকরণ ৬৮৭ 

ধাহার৷ গৃহক্ষেত্রাদি পরিহার করিয়াছেন) অক্রেশদায়ক সমতাবলে 
লোভবর্জিত সন্তোষণ্ডণ লাভ করিয়াছেন) সেইরূপ নিরাময় মহাত্মগণের 

নিকট নিখিল জগৎই উপহাদের বিষয়; তিনি সমগ্র জগদ্বাসীকেই সুপদেশ 
দ্বারা উজ্জীবিত করেন। সমচিত্ত ব্যক্তি যদি পরের মঙ্গলের জন্য নিজ মুখে 
কোপচিহ্নও প্রকট করেনঃ তথাপি তাহার সর্বাবষব সমতামুতে পরিলিপ্ত 

থাকে । সমদর্শা ব্যক্তি যে কার্য করেন, যাহ| ভোজন করেন, ষাহাকে 
আক্রমণ করেন এবং অনুচিত বিবেচনায় যে কর্নোর নিন্দা করেন, সে 

মকপই মকপের নিকট প্রশংসনীয় হয়। সমদশী ব্যক্তি ষে কার্ষের অনুষ্ঠান 

করেনঃ তাহ। শুভ কিংবা অশুভ যাহাই হউক ন| কেন, বনৃদিন পূর্বের করা 

হউক অথব। এখনই কর| হউক, (স কর্মের প্রশংসা সকলের নিকট হয়। সুখ, 

দুঃখ) এবং সঙ্কটে সমদশী ব্যক্তি কো"াও বিরসভাব প্রাণ্ত হন ন|। ২২২৭ 

রাজ। শিবি সমদশী ছিলেন বলিয়াই সমতাগুণে কপোঅকে অকাতরে 

নিজ গাত্র-মাংস কাটিয়া! দিতে সমর্থ তইয়াছিলেন। এ গুণপ্রভাবেই সম্রাট 
যুধিষ্টির নিজ প্রাণাপেক্ষ। প্রিযতম| পত্রী দ্রোপদীকে চক্ষুর সম্মুখে শক্রগণ কতৃক 
অপমানিত। দেখিয়াও মোহাবিষ্ট হন নাই । শী গুণবশতঃ ব্রিগত্তীধিপতি [নিজ 
বহুকামনালদ্ধ পুত্রকে দ্যুতক্রীড়ায় ারিয়া অকাতরে বাক্ষসের হস্তে সমর্পণ 

করিয়াছিলেন ৷ এ গুণেই রাজধি জনক স্বীয় সুসজ্জিত নগরী পুড়িয়াই যাউক। 
কিংবা উৎ্সবব]াপারই সংঘটিত হউক, কোন কিছুতেই বিচলিত হন নাই । এ 

গুণ ছিল বলিয়াই সাম্বরাজ প্রাঙ্গণের নিকট শ্যাঘতঃ বিরীঠ স্বীয় মস্তক পদ্মপত্রের 

হ্যা কাটিয়া ফেলিতে সমর্গ হইয়াছিলেন। মহারাজ সোবীর এ গুণপ্রভাবেই 

কৈলাল পর্বতের ন্ঠায় শুভ্র বৃহৎ ধরাবত হস্তীকে যঞ্জে খত্বিকগণের বাক্যান্ুসারে 

জীণ তৃণের স্তায় তুচ্ছজ্ঞানে .বন1 আধাসে প্রতার্পণ করিয়াছিলেন । কুগুপ নামে 

(ষ মাতঙগ ছিল, সেও স্বীয় সমতা-গুণেই কর্তব্য কম্ম মমাপনের পর বিমানষোগে 

স্বর্গে দেবত্ব পাইয়াছিল | ২৮-৩৪। কদম্ববনবাপী এক রাক্ষ প্রভূত সমতা গুণ 

লাভ করত সর্বজীবক্ষয়করী রাক্ষসীবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। 

ভুড়তরত উদীয়মান পূর্ণচন্ত্র সদৃশ স্ন্দর ছিলেন । তিনিও একমাত্র সমতাবুদ্ধির 

প্রভাবে ভিক্ষাদ্রবোর নহিত ভিক্ষাপাব্রগত অগ্রিখগুকে গুড়রচিত মোদকের গ্যায় 

বিনা-ক্রেশে উদরশ্থ করিয়াছিলেন | ধর্মাব্যাধ নামক এক ব্যাধ ছিল সে প্রথমে 

নিষ্ঠুর কর্ম করিত; কিন্ত পরে তাহার সমতা-বুদ্ধি হওয়ায় সে পরম- 

পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। কপর্দন নামক এক রাজধি নননবনে অবস্থান 

করিতেন, দেবরমনীগণ অন্ুরাগভরে তাহার নিকট গমন করিত ; তাহার সেই 

দেবনারীগণের প্রত্যেককেই সম্ভোগ করিবার সামর্থ্য ছিপ; তথাপি তিনি 
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সমতাগুণে তাহাদের প্রতি নিম্পৃহ ছিলেন । তাহার সমতাবুদ্ধি ছিল বলিয়াই নিজ 

রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বিদ্ধ্যপর্বতের ছুর্গম করঞ্জবনের ভিতর সমা[ধস্থ হই 

চিরকাল বান করিয়াছিলেন । ৩৫-৩৯ 

এই প্রকার আরও অনেক কঠোরতপ। মুনিঃ খষি এবং সিদ্ধগণ সমদৃষ্টির 

জন্য তপঃকরেেশই হউক আর বিষয়ভোগই হউক; কোন অবস্থাতেই ক্লেশবে!ধ 

করেন নাই৷ এইরূপে বনু রাজা ও ধর্ব্যাধের গায় নীচজাতীয় লোকেরাও 

সমদশিতার গুণে অনেক মহাত্মগণের নিকটও পুজাহ হইয়াছেন । উত্তম- 

বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ খীহিক ও পারত্রিক সিদ্ধিলাতের জন্য পরমপুরুষার্থ-সাধনে 
প্রবৃত্ত হইয়। নিরন্তর সমদৃষ্টি লইয্লাই ভ্রমণ করেন । সমদর্শী ব্যক্তি কাহারও 

প্রতি হিংস| করেন না মৃত্যুও তাহার বাঞ্ছনীয় নহেঃ আবার ষে চিরকালই 
বাচিয়া থাকিব, সে আকাক্ষাও তিনি করেন না। তিনি কেবল অবশ্যকরণীয় 

প্রাপ্ত ব্যবহার সম্পন্ন করিয়। থাকেন । মমতাগুণে দোষ ও গুণ খানার নিকট 

তুল্য, স্থখ-ছুঃখঃ উত্কষ্ট-নিকষ্ট, এ সকলকেই ধিনি সমজ্ঞান করিয়া থাকেন এবং 

ধিনি নিজ অবশ্তকর্তবা কর্মে আলক্তিশন্য হইয়। কালযাপন করেন, তিনি 

জীবনুক্ত, তাহার দেহ পবিত্র এবং সাধুসমাজে তিনিই শ্রেষ্ঠ আলন অধিকার 

করেন । ৪০-৪ও 

অষ্টনবত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত 

নবনবত্যধিক-শততম সর্গ 

বলিলেনঃ_হে ব্রঙ্গন! যে সকল ব্যক্তি সবদ| জ্ঞানময় হ্হঁয়! 

পরমাত্মায় বিশ্রাম লাভ করত মুক্ত হইয়াছেন, তাহার! কর্ণ ত্যাগ করেন না 

কি জন্য ? ১ 

বশিষ্ঠ বলিলেন” _হে রাম ! হেয়োপাদেয় দৃষ্টি যাার দূর হইয়াছে, কর্ণার 
ত্যাগই কি আর কর্্-সম্পাদনই কিঃ এই ছুইটির কোনটি কর] হউক অথব। না 

হউক, তাহাতে তাহার কিআমনে যায়? তত্বজ্জের উদ্বেগ জন্মিতে পারে, 

এরূপ কোন কর্ম আছে বলিষ। মনে হয় ন।; অতএব সে কর্ম ত্যাগ করিয়া 

কি ফপললাভ হইবে ? আরও? এমন কোন নতকর্মও দেখ! যায় নাঃ যাহা তত্বজ্ের 

অনুষ্ঠেয় হওয়। সম্ভব । ফলত: তবজ্ঞ ব্যক্তি কর্ম পরিত্যাগ করুন কিংব। গ্রন্থণ 

করুন) ঠাছাতে তাহার কিছুমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, ভিনি দুই-ই তুল্য দেখেন। 
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এই জন্য নিজ বর্ণাশ্রমোচিত যে সকল কার্ধ্য ততসকাশে আসিয়া পড়ে, তিনি 
তাহাই সম্পন্ন করেন। হে রাম! এই শরীরে যত দিন জীবন সঞ্চাপ্সিত হইতে 
থাকিবে, তত দিন ইহ নিশ্চয় স্পন্দিত হইবে ৷ হয হউক, তাহাতে ক্ষতি কি? 
স্পন্দ পরিত্যাগ করিয়াই বা ফল কি? নিজ গৃহে বাস করিতে যদি বাধা ন ঘটে, 

তাহা হুইলে স্থানাগ্তরে থাকিবার যেমন আবশ্তক হয় না, সেইরূপ তত্বজ্ঞানী যখন 
শান্্ীয় ও অশাস্্রীয় সকল কন্মই তুল্য দেখিয়। থাকেন, তখন চিরপরম্পরাগত 
শাঙ্সোক্ত সদাচার ত্যাগ করবার আবশ্ঠক কি ? ফলতঃ জম; স্বচ্ছ, নিব্বিকার 
বুদ্ধিতে যাহা কর] যায়ঃ তাহা কখনই দোষাবহ নহে। ২-৬ 

হে মহাবাহে।! এই পৃথিবীতে বহু সমদশী বিচক্ষণ বাকি বি্কমান আছেন, 
তাহার সমদর্শিতাবশতঃ অনেক অপকশ্াও কারযফ। ফেলেন ; তাহাতে 
তাহাদের পাপস্পর্শ হয় না। তাহার! আসক্তিহীন হইধ| যথাপ্রাপ্ত বাবহারে 
প্রবৃত্ত থাকিয়াই গৃহস্থোচিত সদাচার পাঁলন করেন। হেরাম! তুমি যেরূপ 
বীতরাগ এবং অনাসক্তচিত্ত, জীবনুক্ত অন্ঠান্ট রাজধিবর্গও সেইরূপ বিজ্বর 
হইয়াই রাজ্য পালন করিতেছেন | ৭-১০ | তাহাদের মধ্যে কেহ ব। বেদোক্ত বিধি 

অনুসারে ষজ্ঞলমাপনাস্তে ভোজন করিয়! সব্বদ। অপ্রহোত্রের অনুষ্ঠানে নিরত) 

কেহ বাস্বস্ব বর্ণশ্রমোচিত কম্ম এবং দেবাচ্চন। ও ধ্যানাদি করেন । হহাদের 

মধ্যে অনেক তত্বজ্ঞ অন্তরে সকল কন্ম পরিত্যাগ করিলেও বাহিরে সব্বদা সকল 

কম্মে ব্যাপৃত হইয়। অজ্ঞব্যক্তির হায় দিনযাপন করিতেছেন । আবার কেহ ক 

হরিণযুখপরিব্যাণ্ত বিজন ধনে কালাতিপাত করিতেছেন | বহু তত্বজ্ঞানী, পুণ্যাত্স৷ 

ব্যক্তিগণের আবাসভূমি শান্তিময় লোকব্যবহারযুক্ত পবিত্র তীর্থ অথবা পুণ্যময় 
তপোবনে অবস্থিত হইয়া কাঁলষাপন করিতেছেন । অনেক সমতাপ্রাপ্ত 

মহাত্ম। ক্রোধ-ত্বেষ দূর করিবার জন্য দেশীস্তরে গমন করিয়া পরমপদাবলম্বন 
করত দিনাতিপাত করিতেছেন। অন্য কোন বিজ্ঞজন সংসারোচ্ছেদের জন্য 

ধন হইতে বনাস্তরেঃ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, এক পর্বত হইতে অন্য পব্ৰতে; 

এবং এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছেন | ১৯১৭ 

* পবিজ্র পুরী, কাশী, প্রয়াগঃ শ্রীপব্বতঃ সিদ্ধনগরী, বদরিকাশ্রম, মহেন- 

পর্বতের বনভৃষিঃ গন্ধমাদনের সাহদেশ, দর্দির গিরির তটভূমিঃ বিশ্ধ্যপর্বতের 

কচ্ছদেশ, মলয়শৈলের মধ্যতূমিঃ কৈলাসপব্বতের বনভূমি? খাক্ষবান্ গিরির গুহা, 
পরম পবিত্র শালগ্রামক্ষেত্র, কলাপগ্রাম? মধুরা? কালঞজরগিরি প্রভৃতি আরও 

অন্যান্ঠ বহু পবিত্র স্থানে, পবিত্র অরণ্যে অবস্থিত হইয়া তত্বদর্শী খধিগণ কাল 
কাঁটাইতেছেন ৷ তাহাদের কেহ বা কুলাচার ত্যাগ করিয়াছেন* আবার কেহ 

বা কুলগত্ত আচারসমূহ পালন করিতেছেন। অনেক প্ররবুদ্ জ্ঞানী উন্মপুবৎ 

৮৭ 
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বিচরণ করিতেছেন । কেহ স্বদেশ ত্যাগ করিয়ীছেন ; আবার কেহ ব। সকল 

আশ্রমই ' ত্যাগ করত এ দ্রিকে সেদিকে পরিভ্রমণ করিতেছেন। কেহ 

বা একই স্থানে বাস করিতেছেন । ১৮-২৪ | এই সকল মহাত্মা এবং আকাশচারী 

ও পাতালবাসী গন্ধর্ব দৈত্য-কিন্নরগণের মধ্যে বু প্রবুদ্ধ ব্যক্তি লোকব্যবহার 

পরিজ্ঞাত আছেন ; ভাল মন্দ নিখিল দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং সম্যক্ঢৃষ্টি 

থাকায় পবিভ্রচেতা হইয়া বাস করিতেছেন । এই সকলের মধ্যে অনেক 

অপ্রবদ্ধমুমুক্ষু সনদেহদোলার দোছুল্যমান হইয়া পাপকশ্থা হইতে নিৰৃত 
হইয়াছেন 'এবং সাধুগণের আনুগত্য করিতেছেন । আবার এমন অর্দিপ্রবৃদ্ 

ব্যক্তিও আছে, ষাহারা! জ্ঞানগর্কে নিজ সদাচার পরিহার করিয়া ছুই কুলই 
নষ্ট করিয়াছে । এই নিখিল ব্রন্গাণ্ডে অনেকে সংসারসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ 
হইবার জন্য বহুদর্শী ও সমদৃষ্টি হইয়া! বাস করিতেছেন । ২৫-২৯ 

হে রাম! বনে বা গৃহে বাস, কিন্বা কষ্টকর তপস্ত! বা কর্মাবর্জন-_ 

এ সকলের কোন একটিই সংসার হইতে পার পাইবার উপায় নহে। 

কর্ম দ্বারাই'ষে সংসার-সমুদ্র পার হওয়া যায়) তাহাও নহে; সংকর্মানুষ্ঠান 

দ্বারা বহুপুণ্য অর্জন করিলেই যে সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়, 
তাহাও সমীচীন নহে। ফল কথাঃ একমাত্র ম্ব-ভাব অর্থাৎ আত্মবস্তুতে 

প্রকৃত জ্ঞানই সংসার-সমুদ্র উভীর্ণ হইবার একমাত্র হেতু। কিন্তু এইরূপ 
জ্ঞানলাভ করিতে হইলে ভোগ) বিষয়ে একেবারে অনাসক্ত হইতে হুইবে। 

ধাহাদিগের মন বিষয়ে পূর্ণরূপে অনাসক্ত, সেই সকল খধি শুভ বা অশুত কর্ণ 
ত্যাগ করুন আর নাই করুন, তাহাদিগকে কখনই আর সংসারে 

আসিতে হইবে না। যাহাদের মন-বিষয়ে সমাসক্ত, সেই নকল শঠ দুর্মাতি ব্যক্তি 
শ্ুভাশুভ কর্মসকল ত্যাগ করিলেও তাহারা সংপারে মগ্ন থাকে ; সংসার-সাগর 

উত্তীর্ণ হওয়া তাহাদের কখনই সম্ভব নহে। মন যদি একবার বিষয়ের শ্বাদ 

গ্রহণ করেঃ তাহা হইলে মধুতাণ্ডের প্রতি প্রধাবিত মক্ষিকাকে যেরূপ নিবারণ 

কর! যায় না) সেইরূপ তাহাকেও নিবারিত করা সম্ভব নহে; পরস্ত তাহাকে 

মারিয়া ফেলাও যায় না; সেবিষয়রসের আস্বাদ লইয়া! দুঃখ দিতে থাকিবেই" 
মনের আত্মসাক্ষাৎকারে প্রবৃত্তি সৌভাগাবশতঃ কখন কখন আপন] হইতেই 

উদ্ভৰ হয় | ৩০-৩৬। 

নির্শলতা-প্রাপ্ত চিত্তই আত্মসাক্ষাৎকারবশে তত্বজ্ঞান লাভ করিয়। সুখ-ছুঃখ- 

শূন্য নিরাময় ব্রহ্ম হইয়া থাকে | হেরাম! তুমি চিত্তকে অচিত্ত করিয়া 
সত্বরূপে পরিণত কর। তাহার পর সমভাবে পরমাকাশরূপে অবস্থান কর। 
তুমি বিষয্বাপঙ্গাদি সকল দোষ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়া; এই জন্য 
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তোমার পরমার্থলাভ ঘটিঘ্রাছে ; তোমার সমবুদ্ধিব আবির্ভাব হইয়াছে বলিষা 
তুমি ম্বাত্ব্বরূপে অবস্থান করিতেছ। এখন তুমি বীতশোক হও এবং শঙ্ষাশূনত 

হইয়। বাস করিতে থাক, এখন তুমিই জন্সমৃত্যুর অতীত সেই পৃত-পরম-পদ। 
এই ব্রদ্ধাণ্ড নির্শল ব্রন্ধস্বরূপ ; ইহাতে প্রকৃতরূপ মল, বিকাররূপ উপাধি এবং 

তদ্বিষয্ধক “বাধরূপ ইচ্ছ। প্রভৃতি কিছুই নাই; অকৃত্রিম ব্রক্গমাত্রই সুম্পষ্টরূপে 
বিরাদ্মান । “আমি স্বয়ং ব্রহ্ষ” এই প্রকার জ্ঞান করিয়! শক্কাশূন্য হইয়া একই 
ভাবে অবস্থান কর। এখন তোমার জ্ঞানোদয় হইয়াছে, তাই তোমাকে 

অধিক উপদেশ দিবার কিছুই নাই; প্রকৃতই তোমার সেই আদি ক্র্গজ্ঞানের 

উদয় হইয়াছে, তাই তুমি সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ই আয়ত্ত করিতে গারিয়ীছ। ৩৭-৪৯ 

বাল্সীকি বলিলেনঃ_ধধষিবর বশিষ্ঠের এই প্রকার উপদেশ শ্রবণ করিয়। 

রামচন্দ্র নির্মল বোধে বাস্জ্ঞানশৃন্ঠ হইয়! ব্রহ্ষপদ প্রাপ্ত হইলেন। সেই সময় 

সভাস্থ সভ্যবর্গ সকলেই যেন ধ্যানস্থ নিম্পন্দরূপে অবস্থিত হইলেন; মধুকর 

ষেরূপ পুর্বে পদ্মনযুহের উপর বঙ্কার করে, তাহার পর নিম্পন্দভাবে পদ্মমধু 
পান করে; সেইরূশ সে সমব বশিষ্ঠদেবও মৌনাঁবলগ্ধন করিয়া বঙ্গানন্নরসের 

আস্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন । ৪১-৪২ 

নবনবত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত । 

দ্বিশততম সর্গ 

বাল্মীকি বলিলেন _-ধধিবর বশিষ্ঠ নির্ববাণবিষন্তিণী কথ! পরিসমাণ্ড করি 

তৃষণীন্ত(ৰ অবলপ্ধন করিলেন। তাহার সেই মধুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া সকল 

মভ্যেরই তন্বঞ্জানের উদয় হইল। তাহার! নির্বিকল্প সমাধিস্থ এবং দমত্তপ্রাপ্ড 

হইলেন, অধিকন্ত তাহাদের স্ুনির্মল চিত্তবৃত্তি শান্ত হইল । সেই সভাস্থিত শান্তরজ্ঞান- 

সম্পন্ন যে সকল শ্রোতা ছিলেন, তাহাদের সকলেরই সম্ধিত্ত্বনির্বিকল্পসমাধিবশে 

সম্মাত্রের শেষণীমার উপনীত ও পরমপৃত হইল। তখন ব্যোমবিহারী দিদ্ধগণ 

উচ্চরবে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন । সভাস্থ বিশ্বামিত্র প্রভৃতি তবদর্শী মুনি- 

গণও অন্থ্যচ্চ সাধৃবাদ প্রদান করিলেন। সেই সাধুরবে সে সময় সেখানে 

একটা দিগন্তব্যাপী তুমুল কোলাহল উঠিল। বায়ুতাড়নায় বংশ হইতে যেরূপ 

হৃমধূর শব হইব। থাকে, সেইবপ মেই সভা হইতে উত্থিত সাধু সাধু ধ্বনিঞ্জনিত 
কোলাহল সকলেরই নিকট অভি মধুররূপে মনে হইতে লাগিল । ৯৬ * 
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তাহার পর সেই দিদ্ধগণের সাধুবাদধবনির সহিত দেবহুদ্ধৃভিধ্বনি উখিত 
হইল। দেই ধ্বনির প্রতিধবনি চতুর্দিকৃস্থিত সমুদয় পৃথিবী এবং পর্বত 
পূর্ণ করিল। স্বর্গীয় ছুন্দুভিধবনির সহিত চতুদ্দিক হইতে তুষারবৃষ্টির 
যাস পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। প্রভূত পুষ্পবর্ষণে সভা সমাচ্ছন্ন হইল। 
সেই কোলাহলে গিরিদরী পরিপূর্ণ হইল। কুস্থুমপমূহের পরাগ ছড়াইয়। পড়ায় 
আকাশ রক্তবর্ণ ধারণ করিল। পুষ্পগন্ধে আমোদিত সমীরণ চারিদিকে সুগন্ধ 

বিতরণ করিতে লাগিল । সেই সাধুবাদধ্বনি, দেবদুন্দুভিধনি এবং পুষ্পবৃ্টিধবনি 
মিলিত হওয়ায় অত্যন্ত মধুর হইয়। উঠিল। সভ্যগণ উ্াভিমুখে স্থিরদৃষ্টি করিয়া 
রহিলেন ; তাহাদের নয়নজ্যোতিতে আকাশ-মগ্ডল শ্তামল হইয়। গেল। অধিক 
কি, পশু-পক্ষিসমুহও উৎকর্ণ হইয়া সেই কোলাহলধবনি শ্রবণ করিতে লাগিল। 
বালক এবং বিলাসিনীগণ সেই অশ্রুতপূর্ব কোলাহলধ্বনিতে ভয়েঃ বিস্ময়ে 
বিস্কারিত-ৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সভাস্থ অন্ঠান্ত রাজন্যগণও সবিশ্বয়ে 

চতুদ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন | ৭-১২। জলধারা সদৃশ অবিরল পুষ্প- 

বৃষ্টির সবমধুর শব্দে পৃথিবী ও আকাশমগুলের অবকাশ অতি অপূর্ববভাবে বিভোর 
হুইল। সেই সভা-সন্নিহিত আকাশও পুষ্পবৃষ্টিরূপ অমৃতে সিঞ্চিত হইয়া এবং সাধু- 
বাদকারী তৃতসমূষ্বের পবিত্র শব্দে পূর্ণ হইয়া ষেন সেই সভাগ্ৃহে পরিণত হইয়া 

উঠিল। তখন সেই সভাগৃহের ভিতরে শত শত শঙ্খ বাঁজিতে লাগিল । সমগ্র পৃথিবী 
কোলা হলধবনিতে মুখরিতঃ পুষ্পস্তবকে মণ্ডিত এবং দেববন্দিসমূহে সমাবৃত হইয়! 
মহোত্সবের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। প্রচণ্ড বায়ুচালিত সাগরোন্মিমালা 

ষেরূপ সাগরতীরস্থিত পর্বতে প্রতিহত হইয়া থাকে, সেইরূপ নেই দেবদুন্দুভি- 
ধ্বনি, সিদ্ধগণের সাধুবাদ ও পুষ্পবৃষ্টির প্রবল শব একই সময়ে ধীরে ধারে পৃথিবী, 
আকাশ ও দিজ্মগুণের প্রান্তে উপস্থিত হইল। দেবগণের পুষ্পবর্ষণের কোলাহল 
যখন উপশম হইল, তখন আঁকাশস্থ সিদ্ধগণের এই সকল কথ। সভাসদ্গণ শ্রবণ 

করিতে লাগিলেন । ১৩-১৭। 

সিদ্ধগণ বলিতে লাগিলেন+_-আমরা এই ব্রক্াণ্ডের প্রথম আবির্ভাবসময় 
হইতে বহুবার অনেক মোক্ষ-বিষয়িণী কথা শ্রবণ করিয়াছিঃ এবং আমরাও বহু, 
বাক্তির সকাশে তাহ। বলিন্বাছি ; কিন্তু তাদৃশ ভাষায় কোথাও এমন মধুর উপদেশ 
শ্রবণ করি নাই । বলিব কি, খধিবর বশিষ্ঠের এই সারগর্ভ মধুর উপদেশ শুনিয়। 
বালক-বালিক।র।১ অধিক কি, পক্ষী ও হিংস্র প্রাণীরাও পরম পরিতৃপ্তি লাভ 

করিয়াছে। দৃষ্টান্ত, কারণ এবং যুক্তি প্রস্ৃতি দেখাইয়া ভগবান্ বশিষ্ঠ উপদেশ 
দ্বারা রামচন্ত্রের প্রতি ষে প্রকার স্নেহ প্রদর্শন করিলেন, স্বীয় প্রিরতম। সহ- 
ধর্ণিনী পুণ্যশীলা৷ অকুদ্ধতীর উপরও সেরূপ স্সেহ ইনি প্রদর্শন করেন কি নাঃ 
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পন্দেহ। অহ! এই মোক্ষোপদেশক বাঁকা শ্রবণে তি্যযগ জাতিরাও ষখন মুক্ত 

হইল, তখন মত্ত্যবাসী মন্ুষ্যগণের সঙ্ধন্ধে আর কি বলিব? আমর! শ্রুবণাঞ্জলি 
দ্বারা এই জ্ঞানন্থধা পান করিয়াছি ; তাই আমাদের মনে হইতেছে, আমাদের 

পূর্বসিদ্ধি যেন নৃতন হইয়া গেল। নূত্তন সিদ্ধি লাভ করিলে যে প্রকার প্রফুল্ল- 
ভাবের উদয় হয়, মনে হইতেছে, সেইরূপ প্প্রফুল্পভাব আমাদিগের 
আসিয়াছে ১৮২২ 

এই প্রকার আকাশবাণী শ্রবণ করিয়৷ সভাস্থ সকল লোকই বিশ্মপ্-বিস্ফারিত- 

নেত্রে সেই পদ্মপুষ্প-সমাকীর্ণ সভার সর্বত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সেই 
সভার আস্তরণসমূহ মন্দার প্রতৃতি স্বগীষ কুম্থমে সমাচ্ছন্ন 'এবং প্র।ঙ্ঈণ পারিভদ্র- 

লতায় সমারৃত হইয্বনাছিল। সভামগ্ুলের তলভাগ পারিজাতপুষ্পে সমাবৃত 

হইয়া পরিশৌোভিত হুইতেছিল। সভাগণের হস্তে এবং মস্তকে সন্তানক- 

পুষ্প শোভ। পাইতেছিল। সভাগৃহে যে সকল ধনবান্ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেনঃ 
তাহাদের শিরোরত্ৰোপরি হরিচন্দন বিরাজ করিতেছিল। সভার চন্দ্রাতপ 

জলভারলঘ্িত মঘশ্রেণীর ন্যায় পুষ্পভারে অবনমিত হইয়া! পড়িয়াছিল। সভাস্থ 
সত্যগণ সকলেই সাধুবাদ প্রদান করিয়া সেই মময়োচিত প্রশংসাবাক্য দ্বারা 
অত্যন্ত বিনয়ের সহিত নিবিষ্টচিত্তে ব্হ্মধি বশিষ্ঠের অর্চন| করিয়! ত্তাহাকে 

পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ করত প্রণাম করিলেন । ২৩-২৮ 

রাজন্যবর্গ ও অন্যান্য সভ্যবৃন্দের প্রণামাদ্দি কার্ম্য সম্পন্ন হইলে মহারাজ 

দশরথ অর্ধ্যপাত্র হস্তে লইয়। সেই খধিশ্রে্ঠ বশিষ্ঠকে অচ্চন। করিয়া বলিলেন,-- 

হে তগবন্! আপনার কপায় আজ আমাদের দয় একেবারে অক্ষয় পরম- 

জ্ঞানময় পরমার্থ দ্বার। পরিপূর্ণ হইয়াছে । এই পৃথিবীতে আমাদের নিকট, 
অধিক কি, স্বর্গে দেবগণ-সকাশেও এমন কোন উপকরণ নাই, যাহ! দ্বারা 

আপনার ন্ঠায় ব্যক্তির পৃঞ্জ। করিতে পারি। তথাপি গুরুপুজা আমার অবস্থা 
করণীয়, তাই আমি সেই পুঞজজারপ সদাচার সম্পন্ন করিবার জন্ত 
ভবৎমকাশে এক বিষয় নিবেদন করিব? আপনি তাহাতে অসম্তষ্ 

ছইবেন না। আমি স্বীয় পত্বীর সহিত উভয় লে€কজয়ের জন্য যাহা 
কিছু স্ুকৃত লাভ করিয়াছি, আমার রাজ্য, ভৃত্য ও অন্ঠান্ত বিভব যাহা 

আছে, আমি সে সমুদয় আপনাকে দান করিয়া পুজ। করিতেছি । আপনার স্বীয় 
আশ্রমের স্ঠায় এই সকলই আপনার আয়ত্ত । এখন আমাকেও আপনি যথেচ্ছ 

কর্মে নিয়োগ করিতে পারেন । ২৯-৩৪ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহারাজ! মাত্র প্রণাম দ্বারাই আমর! সন্তুষ্ট হই । 

আমর! ব্রাঙ্গণ ; আমাদের প্রণাম করিলেই আমর! সন্তোষ লাভ করি। নেই 
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প্রথাম 251 আপনি করিয়াছেন। রাজে) আমাদের আবহ্ঠক কি? রাজ্যরক্ষ। 

করিবার অভ্যাস আমাদের নাই। আপনি রাজ্যরক্ষায় অভ্যস্ত ; স্ৃতরাং রাজ্য 

আপনাতে এবং আপনার সহযোগিগণেই শোভ। পায় । অতএৰ উঠা! আপনারই । 

আচ্ছ। মহারাজ, আমি জিজ্ঞাস! করি, ব্রাঙ্গণ রাজত্ব করিতেছেন, এরূপ আপনি 

কখন দেখিয়াছেন কি ? ৩৫-৩৬ 

দশরথ বলিলেন,_-আপনি ক্ৃপাপরবশ হইয়া পরমপুরুযার্থরূপ যে মোক্ষ, 
তাহ৷ আমাদিগকে দিয়াছেন। ভবপ্রদত্ত এই বস্তর নিকট রাজ্য অতি 

অকিঞ্চিকর। আপনি ষে মহোপকারসাধন করিলেন, তদ্দিনিময়ে এই 

আমার রাজ্যদান অতীব লজ্জাকর। হে প্রভো! আমর|, আমাদের বিভব- 

সমূহ, এ সকলই এখন আপনার; আপনি যাহা ভাল বুঝেন, তাহাই 
করুন । ৩৭ 

বাম্মীকি বলিলেন)__হে ভরঘ্াজ! মহারাজ দশরথ এই কথা বলিষ। 

নীরব হইলেন। তাহার পর রামচন্্র পুষ্পাঞ্জলি লইয়া! কুলগুরু বশিষ্ঠের পাদপদে 

প্রদান করিবার জন্ঠ প্রণত হইয়া বলিলেন,__হে ভগবন্! আমার পিতৃদদেবকে 
আপনি নিরুত্তর করিলেন। কিন্তু প্রভো, আপনার উপদেশে আমি এখন 

প্রণামই যে আপনার অর্চনার শ্রেষ্ঠ, তাহা বুঝিয়াছি ; অতএব আপনার 
পাদপদ্ে আমি প্রণামই করিতেছি । এই বলিয়! রামচন্দ্র হিমালয়ের উপরিভাগে 

অবস্থিত অরণ্যের পাদমূলে তুূষারবর্ষণবৎ বশিষ্ঠদেবের পাদপদ্ধে পুষ্পাঞ্জলি দান 
করিলেন । তখন নীতিজ্ঞ রামের পদ্দলোচন আনন্দীত্রধারায় সমাকুল হইল। তিনি 

অত্যন্ত তক্তিভরে পুনঃ পুনঃ গুরুদেবকে প্রণাম করিতে লাগিলেন । ৩৮-৪১। 
ভরত, শক্রত্স ও লক্্ণ প্রভৃতি সকলেই ভক্তিপুর্বক বশিষ্ঠদেবকে প্রণাম 
করিলেন। সভামণ্ডপের দূরে ষে সকল রাজা, রাজপুত্র বা অন্যান্ত খষি ছিলেন, 

তাহারা নিজ নিজ আনন হইতেই ব্রক্ষর্ষি বশিষ্ঠকে প্রণাম ও পুষ্প।ঞজলি সমর্পণ 

করিলেন । হিমালয় যেরূপ তুষারাচ্ছন্ন থাকে, চতুদ্দিক হইতে নিক্ষিপ্ত পুষ্প 
সম্তারে বশিষ্ঠদেবও তখন সেইরূপই সমাচ্ছন্ন হইলেন ' নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টিতে তিনি 

আবৃত হইলেন । তদনস্তর সকলের প্রণামকার্যয শেষ হুইলেঃ সভা! ষখন 

কিছু শান্তভাব অবলম্বন করিল, তখন ব্রদ্ধধি বশিষ্ঠ স্বীয় উপদিষ্ট বিষয় কে কি 

প্রকারে অধিগত করিঘাছে, এখনও কেহ অতৃপ্তি আছে কি না, রুচিবিরুদ্ধ 

হওয়ায় কাহারও আপত্তি আছে কি ন1, এই সমুদয় অবগত হইবার জন্ত ছুই হন্তে 

পুষ্পসন্ভার অপস্থত করিয়া শুভ্র মেধ-মধ্যস্থিত চন্দ্রের ন্যায় নিজ মুখমণ্ডল 

প্রকট করিলেন । সিদ্ধগণের প্রশংসাবাদ নিবৃত্ত হইল, ছুম্দুভিধ্বনি নীরব হুইল 

পুষ্পবর্ধণ ক্ষান্ত হুইল এবং সভার কোলাহল স্তব্ধ হইল। সভামীন সকল ব্য্তি 
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প্রণাম করিয়া নিজ নিজ্গ নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন । বীয়ুর নিবৃত্তিতে 

স্তব্ধ মেঘবত দ্দনসমূহ নীরব হইল । ৪২-৪৮ 

তখন খণ্ষবর বশিষ্ঠ সভ্যব্ন্দের সাধুবাদ শ্রবণ করিয়। সভাস্থ রা 

সম্বোধন পূর্বক বলিতে লাগিলেন,_হে গাধিকুলধুরদ্ধর ! হে ক্রতো! হে 

বামদেব! হে ভরদ্বাজ! হেঅত্রে! হে নিমে! হে পুলন্তয! হেনারদ! 

হে শাগ্ডিল্য ! হে বস! হে ভূগো। ! হে তাস! হেভারও্ড! আপনারা আমার 

বাক্য সকল শুনিয়াছেন তো? আমি যাহা “বলিয়াছি, তাহা! যদি সম্পূর্ণ বা 

আংশিকভাবে অসঙ্গত বা অসদর্থযুক্ত হইয়া থাকে, তাহ হইলে কুপা করিয়া 

আপনার তাহ আমাকে বলুন । ৪৯-৫২ 

তখন সভ্যগণ উত্তর দিলেন,_হে ব্রহ্মন ! বশিষ্ঠদেব যাহ! বলিবেন, তাহার 

আবারঅসঙ্গতি? আজ আমরা একট। নুতন কথ। শ্রবণ করিলাম । কত জন্ম 

বিগত হইয়া গিয়াছে সেই সকল জন্মে আমাদের যে মালি দূর হয় নাই, আজ 

আপনার উপদেশে তাহা মাজত হইয়াছে । হে গ্রভো ! চন্্রকিরণম্পর্শে কুমুদ-ফুল 

যেরূপ ফুটিয়া থাকে, সেইরূপ ভদীয় এই ত্রহ্গ-প্রদর্শক সুমধুর বাক্যনুধায় 

আমাদের জ্ঞানপ্রস্থন বকসিত হইয়াছে । হে ধধষিবর ! আপনি মহাজ্ঞান প্রদান 

করিয়া আমাদিগের একমাত্র গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। আপনাকে আমরা 

সব্বাস্তঃকরণে প্রণাম করি। ৫৩-৫৬ 

বাল্মীকি বলিলেনঃ_এই কথা বলিয়া! খষিবৃন্দ সকলেহ এক সময়ে জীমুতমন্ত্র- 
স্বরে “আপনাকে নমস্কার” বলিয়া বশিষ্ঠদেবকে প্রণাম করিলেন । এই সময় 

আকাশ হইতে (সিদ্ধগণ.আবার পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন । পুষ্পাৰৃত বশিষ্ঠদেব 

তুষারাচ্ছম হিমগিরিবত প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। তাহার পর যাহার! রামকে 

ভগবন্নারায়ণের অবতার বলিয়া অবগত ছিলেন, তাহার! পুর্বে রাজা দশরথের 

এবং পরে চারি অংশে অবতীণ ভগবান্ নারায়ণ ৰা রামচন্ত্রের প্রশংসাবাদ 

আরম্ভ করিলেন। ৫৭-৫৯ 

এই সময় সিদ্ধগণ বণিলেন, বিনি চারি মৃত্তিতে অবতীর্ণ প্রত্যক্ষ নারায়ণ 

আমরা ভ্রাতৃবর্থের সহিত জীবন্দুক্ত রাজকুমার সেই রামচন্ত্রকে প্রণাম করি। 

খিনি সাগরাম্বর! পৃথিবীকে পালন করিতেছেন? যাহার সৎকীত্ডি চিরস্থাফ়িনী 

আমর! সেই মহারাজ দশরথকে নমস্কার করি। যিনি খাষিকুলের শ্রেষ্ঠ, সেই 

ু্য্যসদূশ তেজংপালী বশিষ্ঠদেবকে এবং তাহার নিকটস্থ মহাতপন্থী বিশ্বামিত্রকে 

আমর! গ্রণাম করি। আজ আমরা ইহাদের প্রভাবেই সংসারব্রান্তিনাশ- 

কারিনী জ্ঞানগর্ভ উপদেশবানী শ্রবণ করিয়া ধন্য হইলাম । ৬০*৬৩ 

বান্মীকি বলিলেন)_-এই সকল বাক্যের পর পিম্ধগণ আকাশ হইতে আবার 
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পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর সেই সভালীন সকলেই সানন্দ-হদয়ে 
নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন । বিমানবিহারী সিদ্ধগণ যেরূপ সেই সভ্য- 
বৃন্দের প্রশংসা করিলেনঃ সেই সভ্যগণও তদ্রপ তাহাদিগের বহুল প্রশংস। করিয়া 
সন্মান প্রদর্শন করিলেন। আকাশস্থ দেব ও মহর্ষিগণ এবং পৃথিবীস্থ ব্রাহ্মণ 

রাজ। ও মুনীন্্রসমূহ এই প্রকারে পরস্পর পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া প্রত্যেকের 
সমাদর ও সকার করিলেন । ৬৪-৬৬ 

দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত 

একাধিক-দ্বিশততম সগ 

বান্ীকি বলিলেন,_হে ভরদ্বাজ ! কিছুগ্গণের মধ্যেই সেই সাধুবাদ কার্য) 
শেষ হইল | রাঁজন্ঠবুন্দ জ্ঞানগভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া পরমাঁনন্দ লাভ করিলেন । 

জনসাধারণের সংসারন্রান্তি অন্তহিত হইল। তাহাদের চিত্ত সত্যন্বরূপ ব্রহ্গপদের 

অনুসরণ করিতে লাগিল । পুর্বে অজ্ঞান অবস্থায় তাহার। যে সকল আচরণ 

করিয়াছিল) এখন তাহাবা সেই সকল আচরণের নিন্দায় প্রবৃত্ত হইল । সভাসীন 

বিবেকী ব্যক্তিরা প্রত্যকৃচিত্তে চিদানন্দরসের আস্বাদ লইয়া ষেন সমধিমগ্নের 

হ্যায় অবস্থিত রহিলেন । রামচন্ত্র ভ্রাতৃগণের সহিত পদ্মাসনে উপবিষ্ট হুইয। 

ককতাঞ্জলিপুটে তেজঃপুঞ্জকলেবর গুরুদেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। 

মহারাজ দশরথ যেন ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া জীবনুক্ত ব্যক্তির ম্তায় পরম পুতভাবে 

অবস্থিত রহছিলেন | ১-৫ 

তখন খষিবর বশিষ্ঠ ভক্তনমূহের পৃজ| গ্রহণ করিবার জন্য মুহ্র্তমাত্র 'নীরব 

থাকিয়া স্পষ্টবাক্যে আবার বলিলেন, হে ্ুর্যযবংশাবতংস রামচন্দ্র! এখন অন্য 
কিছু শুনিবার বাসনা ষদি তোমার থাকে? তাহা বল। আজ তুমি কিভাবে 

অবস্থান করিতেছ এবং ভ্রমময় এই জগৎকে তুমি কি প্রকার দখিতেছ। তাহা 

বল। ৬৮ 

্রন্মষি বশিষ্ঠের এই কথ শ্রবণ করিয়া রাঞ্জপুত্র রাম গুরুদেবের মুখের দিকে 
চাহিলেন এবং অব্যাকুলভাবে মুছু অথচ স্থুম্পষ্টরূপে বলিলেন হে ভগবম্ 
আপনার কৃপায় আমি খশরৎকালীন আকাশের স্তার অতীব স্বচ্ছ ভাব প্রাপ্ত 

হইয়াছি। আমার সমৃদয় মালিন্ট দুর হইয়া গিয়াছে । আমার জন্ম-মৃত্যুরূপ 
সকল ভ্রম দূরীভূত হইয়াছে । আমি বিশুদ্বরূপে নির্াল আকাশের ন্যায় অবস্থান 
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করিতেছি । আমার ভববন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়াছেঃ নিখিল উপাধি বিলুগড হইয়াছে; 

আমি ম্ফটিক-রচিত গৃহের অস্তরালস্থিত স্কটিকমণির ন্ায় নির্মল 'হইয়াছি। 
আমার মন এখন পরম শাস্তি লাভ করত স্বধুণ্ডের হ্যায় বিরাজমান 

এবং অন্য কোন বিষয় আর শ্রবণ করিতে কিন্বা অনুষ্ঠান করিতে চাছিতেছে 

না। হে মুনীন্র! আমার মন এখন শান্ত হইয়াছে বলিয়। 
সকল সক্কল্প ত্যাগ করিয়াছে । আমি এখন পুর্ণরূপে লব্ধনির্ববাণ ও শাস্তভাব 
প্রাপ্ত হইয়াছি; আমি অন্তরে বাহিরে বিষয়ালোচনাবর্জিত হইয়াছি এবং 
এখন আমার সেই প্রথম আশা-বিকশিত শরীরস্থিতিকে অন্তরে অন্তরে উপহাস 
করিতেছি । আপনার স্থমধুর উপদেশ-বাক্য আমার অন্তরে নিরস্তর জাগরিত 
থাকায় নিম্শলভাবেই আমার কাল কাটিতেছে । ৯-১৬ 

আমার এখন উপদেশ, অর্থ, বন্ধুজন ব। শাস্ত্রে প্রয়োজন নাই অথবা এ 

নকল পরিহারেরও কোন আবশ্তক নাই। আমার বর্তমান প্রত্যুখী 
জীবনুক্তস্থিতিকে আমি অন্থরোপদ্রবশূন্ত নিরাপদ ্বর্ণরাজ্য সদৃশ অনুভব 
করিতেছি, বাহ্যদৃষ্টিতে চক্ষু প্রভৃতি অব্যবসম্পন্ন হইলেও আমি সেই সকলকে 
আকাশ হইতে অতি নির্মল চিন্মাত্ররূপেই অবলোকন করিতেছি । এ জগৎ যে 

সেই একমাত্র চিদাকাশ, এই ধারণা এখন আমার স্ুদৃ় হইয়াছে। এই 
দৃষ্ঠনামক জগৎ আমার নিকট ক্ষয়িত হইয়া ইথা এখন আকাশমাত্রেই পরিণত 
হইয়াছে । এই আকাশে আমি অক্ষয়রূপে জাগ্রৎ অবস্থায় বিমান । ১৭-২০। 

আপনি আমাকে ভবিষ্যৎ কাধ্য সম্বন্ধে স্বেচ্ছামত কার্য্য করিতে, বর্তমান 

সম্বন্ধে ষথাপ্রাপ্ত কাঁ্্যানুষ্ঠান করিতে এবং অতীত সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়! গিয়াছে, 

তাহাই করিতে আদেশ করিয়াছেন, আমি এখন নিরিচ্ছ হইয়া নির্বিিবাদে 
তাহাই করিয়! যাইতেছি। এখন আমি তুষ্টও নহি, হষ&ও নহি, পুষ্টও নহি; 
আমার কোন কিছুতে ক্রন্দন নাই; আমি অবশ্ঠকরণীয় লৌকিক কর্ম সকল 
সম্পন্ন করি মাত্র। আমার ভ্রমজাল আর নাই। এই স্ষ্টির পরিবর্তন হউক, 
অথবা প্রলয়বায়ুই বহিতে থাকুক, কিংব। সকলই শুন্ঠে পরিণত হউক» আমার 
(কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই । আমি নিশ্মলরূপে অবস্থান করিতেছি । ২১-২৩ 

হেষুনে! আমি বিশ্রান্ত হইয়াছি, বাস্েক্তিয়ের অলক্ষ্য হইয়াছিঃ মনেরও 
লক্ষ্য হইয়াছি এবং নিরাময়রূপে অবস্থান করিতেছি। আকাশকে 

যেরূপ মুষ্টি ত্বারাঁ আবদ্ধ করা অসম্ভব, সেইরূপ এখন আশা আমাকে বন্ধন 

করিতে সমর্থ হইতেছে না। বৃক্ষস্থিত পুষ্প হইভে যেরূপ গন্ধ ছড়াইয়। 
পড়িয়া আকাশে অবস্থান করেঃ সেইরূপ আমি দেহ হইতে বাহির হইয়। 

সমস্বরপে আকাশে অবস্থিত আছি। প্রবুদ্ধ অথব। অপ্রবুদ্ধ, সকল রাজাই 
৮৮ 
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যেরূপ নিজ নিজ রাজকার্যে নিরত রহিয়া স্থখে কালযাপন করেন, 

সেইরূপ আমি আশা-হ্র্-বিষাদ-বর্জিত হইয়া স্থির, সমদর্শন ও শঙ্কাহীনভাবে 

আত্মাতেই বিহার করিতেছি । এ জগতে যত কিছু সুখ আছে, সেই সমুদয় 
সখ অপেক্ষা অতি উচ্চতর সুখে আমি এখন সুখী হইয়াছে। আমার এই 

সুখ অপেক্ষা আর অন্ত কোন সুখে প্রয়োজন নাই । আমি সকলের প্রতি সর্বদ। 

সমভাবে বিদ্কমান আছি। এখন আপনি আপনার ইচ্ছামত আমাকে 
আপনার পেবাকর্থে নিয়োগ করুন। হে সাধো! বালক যেরূপ নিঃশঙ্কচিত্তে 
খেলা করিষ। বেড়ায় আমিও সেইরূপ একমাত্র স্বচ্ছ জ্ঞানশ্বরূপে আজীবন 

অশঞ্চিতভাবে এই সংশারস্থিতি পরিপাপলন করিতেছি । আপনার অস্ুগ্রহে 

আমার সকল শঙ্কা দুর হইয়া গিয়াছে। এখন আমি ইচ্ছামত পান-ভোজন 
এবং বিশ্রামাদি করিয়া যাই। ২৪০৩০ 

বশিষ্ঠ বলিলেন; আজ অত্যন্ত আনন্দের দিন! কারণ যাহা আদি, 

মধ্য এবং অন্তবঞ্জ্রিত যেস্থানে গমন করিলে আর শোক করিতে হয় না, 

সেই পরমপবিত্র শ্রেষ্ঠপদ তুমি লাভ করিয়াছ। যাহা আকাশের স্যায় নির্ঘল, 
শান্তঃ সম, সেই পরমান্মায় তুমি বিশ্রান্ত হইয়াছ ; সৌভাগ্যবশে আজ তুমি 
অশোক, 'এবং সমস্বরূপে অবস্থান করিতেছ ; সৌভাগ্যের গুণেই আজ তোমার 

ইহ্পরকাণের অনিষ্টের আশঙ্ক! দূর হইয়াছে । আর তোমার পরম সৌভাগ্য 
ষে, তুমি রথুনন্দন নাম গ্রহণ করিয়া তোমার অতীতঃ ভবিষ্যৎ ও বর্তমান 
পুরুষপরম্পরাকে আজ তত্বজ্ঞানরূপ শ্রশ্ব্ধ্য দ্বারা পবিত্র করিয়াছ। হে রাঘব! 

এখন তুমি যুশীন্্র বিশ্বামিত্রের প্রার্থনা পুরণ কর এবং পিতার সাহায্যে এই 

পৃথিবী পালন কর। হে স্থভগ! আজ তোমার সাদৃশ্টগুণ দ্বার তোমার বদ্ধু- 

বান্ধব, অধিক কিঃ হস্তী অশ্ব প্রভৃতি নিরাময় ও ভয়শূন্য হইয়া নিষুত স্থির 
অভ্যুয় লাভ করুক। ৩১-৩৭ 

একা ধিকশদ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত 

দ্যধিক-দ্বিশততম পর্গ 
বাল্লীকি বপিলেন, _ব্রহ্র্ষি বশিষ্ঠের এ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়৷ সভাস্থ 

রাজন্তগণের অন্তর, যেন অমৃতধারায় অভিষিক্ত হইল। পূর্ণচন্্রের উয় হইলে 

দগ্ধ"সমুন্ত্র যেপুপ শোভা পায়ঃ রাজীবলোচন রামচন্ত্র সেইরূপ বদনচন্ত্রমার' শোতায় 
সুশোভিত হইলেন । বামদেব প্রভৃতি তত্বদর্শী খধিগণ একবাক্যে বলিতে 
লাগিলেন/স্জহো। ভগবান্ বশিষ্ঠ কি অপূর্ব জ্ঞানোপদেশই দান করিলেন! 
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রাজ! দশরথও অন্তঃকরণে শাস্তি প্রাপ্ত হইলেন । তিনি পরমানন্দে রোমাঞ্চিত 

দেহে পরম শোভা ধারণ করিলেন। তখন তৰজ্ঞ-সন্প্রদায় মহর্ধি বশিষ্ঠকে 

বনহুর সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রের নিখিল অজ্ঞান বিদুরিত হইল । 
তিনি পুনরপি বশিষ্ঠদেবকে প্রশ্ন করিলেন । ১-৫ 

শ্ীরাম কলিলেন”_হে ভগবন্! হে ভূত-ভব্যেশ! অগ্নি বাক্স রী 
মাণিন্ত যেরূপ মার্জিত হইয়। থাকে, আমার সমুদ্র অজ্ঞানরূপ মালিন্ত সেইন্ূপ 
আপনি মার্জিত করিলেন। পুর্বে আমার এই নিজ দেহকেই আত্মা বলিয়! 
ধারণা ছিল, কিন্তু এখন সেই ধারণ! আমার আর নাই ; আমি নিখিল বিশ্ব 

ব্হ্াগুকেই এখন আত্মা বলিয়া দর্শন করিতেছি । আমি এখন সর্ব্ব ও সম্পূর্ণ 

হইয়াছি। আমি নিরাময় ও শঙ্কাহীন হইয়াছি। আমার তত্বজ্ঞানলাভ 

হইয়াছে । আমি জ্রাগ্রদ্ভাবেই অবস্থিত আছি। ৬৮ । আমি চিরানন্দ 5 

চিরঙ্খ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি আর কখনও ছুঃখভাগী হইব না । শাশ্বত 
পরমার্থবস্ত এখন আমাতে আবিভূ্তি হইয়াছে । আমি চিরদিন অক্ষতভাবে 
অবস্থান করিব; আর কখনই অন্তগত হইব না। আজ আমার কি আবন্দ! 

আপনি আজ শীতগ পুত জ্ঞানবারি দ্বারা আমাকে অভিষিক্ত করিলেন ! 
অন্তরে আমি পদ্মের ্তায় উৎফুল্ল হইলাম; আপনার কৃপায় আঙ্গ আমি সেই 

পদ্ধতি লাভ করিয়াছি, যাহ! দ্বারা সমগ্র জগৎ আমি অমৃতময় বলিয়। ৰোধ 

করিতেছি, আমার সর্বশোক অপনীত হইয়াছে । অজ্ঞান বিদুরিত হওয়ায় 
আমি সেই আত্মানন্দ-লাভ করিয়। পরম শ্রী। ধারণ করিয়াছি । আমি আপনা- 

আপনিই এই নির্খলভালাভ করিয়াছি; সুতরাং আমি এখন আমাকেই 
নমস্কার করিতেছি । ৯-১২ 

দ্যধিক দ্বিশতত্তম সর্ণ সমাপ্ত 

ত্রযাধিক-দ্বিশততষ সর্গ 

বাক্সীকি বলিলেন*+_ধধিবর বশিষ্ঠ ও রঘুবর রামচন্র উভয়ে এইরূপে 
যখন আত্মবিচার করিতেছেন, তখন ভগবান্ হুর্ধ্যদেব তাহাদের সেই বিচার: 

শ্রবণ করিবার জন্যই ষেন আকাশে সমুদিত হইলেন ৷ দিকে দিকে ুর্ঘযকিরণ 
বিস্তারিত হুইয্বা রামচন্দ্রের তীক্ষু বুদ্ধির স্তায় প্রথরভাব প্রাপ্ত হইল। শোভা- 

বৃদ্ধির জন্ট সেই সভার সম্মুখে ষে সমুদয় পদন্মনরোবর কম্পিত হইয়াছিল) এখন 
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তাহার সমুদয় পদ্ম বিকসিত হইল; স্থৃতরাং সেই মরোবরসমূহ যেন সেই সভা- 
স্থিত উৎফুল্লচিন্ত রাজন্বর্গের ন্যায় শোভমাঁন হইল। সেই সভাগৃহের শ্কটিক- 
রচিত বাতায়নে প্রল্ষিত মুক্তামাল! স্য্যু-প্রতিবিদ্বসম্পাতে ঝলমল্ করিয়া 
যেন বশিষ্ঠ-কথিত জ্ঞানপুর্ণ উপদেশ শ্রবণ করিয়াই আনন্দে আকাশে লক্ষ দিয়া 
নৃত্যুপরায়ণ হইল। ১-৪। মব্যাহু-মার্তগের প্রচণ্ড কিরণ সেই সভাগৃছের 
পদ্মরাগমণিমষ্ব স্থানে নিপতিত হইধা স্বচ্ছ বুদ্ধিতে পতিত জ্ঞানগর্ভ উপদেশের 
্যায় অধিকতর উজ্জল হইল। উক্তরূপে লব্ধপরমানন্দ স্ববংশকৈরবস্বরূপ 
রামচন্দ্র ব্রহ্ধর্ষি বশিষ্ঠের মুখচন্ত্রালোকে যেন বিকসিত হইতে লাগিলেন । 
সু্যদেব বাড়বাগ্নি সদূশ আকাশ-সমুদ্রের অভ্যন্তরে বিদ্যমান হইয়। 
আগ্নশিখার স্টায় উত্তাপ দিতে দিতে নিখিল রদ পান করিলেন। আকাশ 

তখন রজোহীন নীল পদ্মের হ্ঠার় শোভ] পাইতে লাগিল। স্বত্ব মার্তগুদেব 

ধেন নীলপয্মের কলিকারূপে প্রতীত হইতে লাগিলেন। সৃুর্য্কিরণ সেই 
আকাশরূপ নীলপদ্মের কেশরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। মনে হইতে 
লাগিল, এ আকাশরূপ নীলপদ্ম যেন জগত্লক্মীর অলঙ্কারন্বরূপ, কিন্ব। উহা 
যেন ত্রিলোকীর কর্ণভূষণস্বরূপ ; উহার মধ্যভাগে নান নক্ষব্ররূপ 
রত্রমূহ বিরাজমান | সেই মধ্যাহুসময়ে স্্যযকা ্ তমণিখচিত গৃহের নিকটবস্তী 
আকাশদেশ হৃূর্য্যর সমীপস্থ ন। হইলেও স্থধ্যকান্তমণি-বিনিঃস্থত অগ্নিজালায় 
দ্বিগুণ প্রজ্মলিত হইল । ৫-১১ 

সেই সময় মধ্যাহ্ৃকালীন শঙ্খসমূহ প্রলয়সময়ের বায়ু-তাঁড়িত সমুদ্রের হ্যায় 

প্রচগ্ডরূপে গঙ্জিয়া! উঠিল। সেই প্রথর রৌদ্রের বিস্তারসময়ে সভ্যগণের মুখমগ্ডলে 
ঘম্াবিন্দূুদকল শোভা পাইতে লাগিল। উহ পদ্মে তুষারবিন্বুবৎ অথবা যেন এক 
একটি যুক্তাসদৃশ প্রতিভাত হইল। বৃষ্টির ও নদীর জল যেরূপ সাগরগর্ভ 
পূর্ণ করিয়া থাকেঃ তদ্রপ সেই উচ্চ শঙ্খনিনাদ সভ্যগণের কর্ণবিবর পুর্ণ করিতে 
লাগিল। এ ধ্বনি সভাগৃহের ভিত্তিদেশে প্রতিহত হইয়া প্রতিধবনিরূপে 

আবার ফিরিয়া আসিল এবং সভ/গণের সসম্ত্রম গাত্রোখানজনিত কোলাহলের 

সহিত মিলিত হইয়া ক্রমে উচ্চ হইতে আরও উচ্চ হইল। তখন পুরন্বীগণ 
নিদাঘতাপের শাস্তির জন্ট কর্প মিশ্রিত জল সিঞ্চন করিতে লাগিল। তাহাতে 
'মনে হইল, যেন মেঘশ্রেণী হইতে বৃষ্টিপাত হইতেছে | ১২-১৫। সেই সময় 

মহারাজ.দশরথ, মহামুলি বশিষ্ঠ, রামচন্দ্র অন্যান্য রাজন্তগণ, মুনিবৃন্দ এবং অন্যান্য 
সভাসদ্গণ সকলেই সভ| হইতে গাত্রোখান করিলেন। রাজপুত্র, মন্ত্রী এবং 
মুনিগণ সকলেই পরম্পর অভিবাদনাদির পর আনন্দিতমনে স্বন্ব স্থানে গমন 
করিলেন। এ দিকে অন্তঃপুরের ভিতর অনবরত তালবস্ত পরিচালিত হইতে 
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থাকায় সেই তালবৃস্ত-বাযুসমুদগত কর্প.র-পরাগ-সমূহে গৃহের মধ্যস্থিত আকাশে 
যেন নব মেঘ উদ্দিত হইয়াছে বলিয়া! মনে হইল । ১৬-১৯ 

তাহার পর সেই মধ্যাহ্ কালীন তৃর্য্যনাদ সভাভিত্তিতে প্রতিহত হওয়ায় 
আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তখন মুনিবর বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে বলিলেন, _হে যাব ! 
যাহা যাহ। শ্রুত এবং জ্ঞাত হওয়া আবশ্থীকঃ সে সকলই তুষি শ্রবণ করিয়াছ 
এবং অবগত হইয়াছ। এখন তোমার জ্ঞাতব্য আর কিছুই নাই। আমার 
উপদেশ তুমি যেভাবে গুনিয়াছ,সেই ভাবে আমার আর একটি কথা এখন রাখ । 
হে মহামতে! তুমি এখন উঠ। নিজ কর্তব্য কর্ম সম্পাদন কর । এখন 
মধ্যাহুকাল প্রায় অতীত, আর বসিয়া থাক কর্তব্য নহে। এসঃ আমর! প্রস্থান 
করি। হেভদ্র! তোমার আরও ষদি কিছু জানিবার আকাজ্ষা থাকে, 

তাহা হইলে আগামী কল্য প্রাতে তাহা শ্রবণ ও অবগত হইও | ২০-২৩ 

বাল্সীকি বলিলেন, _মুনিবর বশিষ্ঠ এই কথ] বলিলে মহারাজ দশরথ নিজ 

সভাসীন সমুদষ সাধুগণকে যথাবিধি অর্চনা করিলেন। বশিষ্ঠদেবের উপদেশ 
মত মহারাজ দশরথ রামচন্দ্রের সহিত সভাস্থ মুনি; ব্রাহ্মণ, রাঁজন্যবর্থ এবং 
আকাশচারী সিদ্বরন্দকেও মণি, মুক্তা, স্ুরভিপুষ্প, রত্ব ও মুক্তাহার প্রদান 
করিলেন ; আমন, বস্ত্রঃ অন্নঃ বারি ও স্থান দিলেন এবং গন্ধ, ধূপ ও মাল্য 

প্রদান করত প্রণামপুরঃসর বিধিমত পুজ। করিলেন । তখন আকাশে যেরূপ 
চন্দ্রোদয় হয়, তদ্রপ সেই মানদ বশিষ্ঠ প্রভৃতি এবং দেবগণ সভামধ্য হইতে উিত 

হইলেন , দেববৃন্দ যে কুস্থমসমূহ বর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই সকল কুস্্রমের মধু 
দ্বারা আজান কর্দমাক্ত হইয়া উঠিল। ২৪-৩০ | সকলে তাড়াতাড়ি যাইবার 

সময পরস্পরের সংঘর্ষে কেমুরস্থ রত্রসমূহ চুণিত হইয়া গেল। তাহার ফলে 
ভূল অরুণবর্ণ ধারণ করিল। পরস্পরের সঙ্ঘর্ষশবশতঃ হারসমূহ ছিন্ন হইয়! 
মুক্তারাশি মাটীতে ছড়াইয়! পড়ায় মুক্তায় মুক্তায় ভূল ছাইয়া গেল। ভূমিতলে 
বিক্ষিপ্ত সেই যুক্তানিকর নক্ষত্রমণ্ডিত আকাশের শোভাকেও পরাজিত করিল । 
দেবর্ধি, মুনিঃ বিপ্র এবং রাঙ্জগণের গমনাগমন জঙ্ট পথসমৃহ সন্ধীর্ণ হইল । 
রাজন্যগণ পথের উপর দিয়া যাইবার সময় ভৃত্য ও দাসীগণ ব্যস্ত হইয়া 
তাহাদিগকে চামর ব্যজন করিতে লাগিল! সে সময় লোকসমূহ যে শুধু 
তাড়াতাড়ি যাইবার জন্যই পরম্পর পরস্পরকে ঠেলিয়|! যাইতেছিলঃ তাহা! নহে; 

বশিষ্ঠকর্তৃক উপদিষ্ট তববজ্ঞানচিস্তায় সকলে তন্ময় থাকায় বাহ্িক জ্ঞান কাহারও 
বিশেষ ছিল না, মাত্র অভ্যাসবশে সত্বর-গমনের জন্যই তাহাদের শ্রীরূপ ব্যাপার 
ঘটিতেছিল। ৩১-৩৩ 

দশরথপ্রমুখ রাজবৃন্দ' এবং খধিগণ সকলে যখন সভাস্থল পরিত্যাগ 
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করিয়া ষান, তখন পথিমধ্যে পরম্পর মধুর আলাপ করিয়াই যাইতে লাগিলেন । 
সপ্তলোকবাসী দেববৃন্দ যেরূপ ইন্দ্রমভ। হইতে পরম্পর মিষ্টসম্তাষণ করিতে করিতে 

স্ব স্ব লোকে যান, সেইরূপ সেই সভা হইতে বহির্গত সাধুবৃন্দও সন্ধষ্ট হই পরম্পর 
সম্ভাষণ করিতে করিতে নিজ নিজ আশ্রমে যাইতে লাগিলেন । তখন সকলেই 
বশিষ্ঠদেবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করত পরস্পর যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও 

নমস্কারাদি সমাপনান্তে নিজ নিজ ভবনে যাইয়! প্রাত্যহিক কার্য সম্পন্ন 
করিপেন। তাহার পর বশিষ্ঠাদি খযিত্ন্দ এবং দশরগ প্রতৃতি রাজন্যমমূহ 
সকলেই স্বীয় দিনকৃত্য নির্বাহ কছিলেন। এ দিকে আকাশ-পান্থ ভগবান্ 
সর্যদেব অন্তাচলাবলদ্বী হইলেন। মহাত্মা শ্রীরামচন্ত্রের জ্ঞানপূর্ণ কথার 
আলোচনা করিতে করিতে সকলই সে রান্রি বিনিদ্র অবস্থার অতিবাহিত 

করিলেন। ৩৪-৩৯। দিনমণি অন্ধকাররূপ ধূলি এবং নক্ষত্র-পুষ্পরাশি সরাইয়! 
দিয়। জগদ্রূপ গৃহ পরিষ্কার করিতে করিতে উদ্দিত হইলেন । হৃর্য্যদেব প্রথমে 

উঠিঘ্াই করবীর ও কুসুমের ন্যায় রতাবর্ণ কিরণচ্ছটা! বিকীর্ণ করিয়া! চতুর্দিক 
লোহিতাভ করত আকাশসাগরে ঝাপ দিলেন । রাজা, রাজকুমার মন্ত্রী ও 

বশিষ্ঠ প্রভৃতি খধিবৃন্দ সকলেই আবাঁর একে একে সেই সভায় আগমন করিলেন। 

আকাশে যেরূপ নিরন্তর নক্ষত্রনিকর যথাষথস্থানে সমুদ্দত থাকে, তদ্রপ সেই 
সভ্যবৃন্দও সভাঙ্গেত্রে স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলেন | ৪০-৪৪ 

এই সমগ্র ব্রহ্গর্ষি বশিষ্ঠ নিজ আসনে উপবেশন করিলে দশরথ প্রভৃতি রাজন্ত- 

বন্দ ও স্থমন্ত্রাদি মন্ত্রিগণ তাহার অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন 

রাঁদীবলোচন ধাঁমান্ রাম বশিষ্ঠ ও পিতৃদেব দশরথের সম্মথে উপবেশন করত 
মধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন”_হে ব্রন্মন্! আপনি নিখিল ধর্মই বিদ্িত 

আছেন; সকল জ্ঞানের মহাসযুদ্রবং আপনি বিরাজমান ; যাহা কিছু সন্দেহ 
আছে? সেই সুদ্য় সন্দেহচ্ছেদনে আপনি কুঠারম্বরূপ ; আপনার দ্বার। শত্রু- 

গণেরও শোকডয় দূর হয় আমি এ সমন্ধে অধিক আরকি বলিব, আমার 
শ্রোতব্য অথবা জ্ঞাতব্য বিষয় আর কিছু আছে কি না, তাহা আমি অবগত 

নহি। দি কিছু থাকেঃ তবে তাহ। আপনি কুপা করিয়া বলুন ' ৪৫৪৭ &* 

বলিষ্ঠ বলিলেন,_হে রাম! তুমি এখন তন্বজ্ত হইগাছ ; অতএব কিছুই 
তোমার শ্রোতব্য নাই। প্রাপ্তব্য বিষয্ব-সমূহ লাভ করিয়া তোমার বুদ্ধি এখন 

'কৃতার্থ হইয়াছে, তাই তুমি এখন আত্মন্বরূপে অবস্থান করিতেছ। আমি জার 

কি বলিব, তুমি নিজেই অনুভব করিয়। দেখ আজ তুমি তোমার আত্মাকে 

কিরূপে উপলব্ধি করিতেছ এবং অপর কিছু শোতব্য বিষয় আছে কি ন 1৪৮-৪৯ 

শ্রীরাম বলিলেন; হে বর্ধন! আমি অন্থভব করিতেছি যেঃ আমি 
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কতার্থ, নির্ববাপপ্রাণ্ড এবং উপশাস্ত হইয়াছি; কোন বিষয়ে আর আমার 
'মাকাজ্ষা নাই। সকল বক্তব্য বিষয়ই আপনি ব্যক্ত করিয়াছেন, সকল 
শ্রোতব্য বিষয়ই আপনি শ্রবণ করাইয্াছেন) এবং জ্ঞাতব্য সকল বিষয়ই আমার 

অধিগত হইয়াছে। আপনার বাক্য ফলপ্রদ হ্ইগ্জাছে, আপনি এখন বিশ্রাম 
করিতে পারেন । প্রাপ্তব্য বা জ্ঞাতব্য কোন কিছুই আমার নাই। জীব এবং 
বর্গের যে স্বাতন্ত্যজ্ঞান আমার ছিল, তাহাও আমার আর নাই। নিখিল ব্রহ্গাণ্ড 
একমাত্র ব্রঙ্গ বলিয়৷ আমি বুঝিয়াছি। দৃশ্ঠভেদে আমার ষে বিভিন্ন বোধ ছিল, 
তাহাও দূর হইয়াছে । আমি সবিশেষ বিচার দ্বারা স্থির করিয়াছি যে, সংসারের 
উপর আমার যে আস্থা! ছিল, তাহা চলিত্বা গিয়াছে । ৫০-৫২ 

ব্র্যাধক-দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত 

চতুরধিক-দ্বিশততম সর্গ 

বশিষ্ঠ বলিলেন,__হে মহাবাহো ! আমার যুক্তিপুর্ণ বাক্য আবার শ্রবণ কর। 

কারণ, যদি বারম্বার ঘর্ষণ করা হয়, তাহা হইলে দর্পণ অতীব পরিষ্কার হয়। 

তুমি ইহা জানিবে যে, রূপ ও নামভেদবশতঃ দৃশ্ঠ দ্বিবিধ ; রূপ বলিতে অর্থ, 

এবং নাম বলিতে শব্দ পাওয়া যায়। জাতি, গুণ, ক্রিয়া এবং দ্রব্ভেদে এই 
শব্দার্থও আবার চারি প্রকার। একটি গাভীর নাম ভদ্রা; সে চর্চলা 
এবং তাহার বর্ণ নীল; এখানে গাভী শব্দের অর্থ জাতি, ভদ্রা শবের অর্থ দ্রব্য 

চঞ্চল শবের অর্থ তাহার ক্রিয়া! এবং নীলবর্ণ তাহার গুণ। এক্ষেত্রে 
এই ভেদকল্পনা সেই একই গাভীতে হইতেছে ; কারণ, এখানে প্রক্কতপক্ষে 

চারিটি বস্ত নাই। অতএব শবার্থ অন্ত কিছুই নহে, উহা জ্ঞানের সন্কেতমাত্র । 
সেই জ্ঞানের মূল হইল ভ্রান্তি । অতএব প্রস্কতপক্ষে অকিঞ্চিংৎ; উহা অকিঞ্চিৎ 
হইলে শব্দও জলপাতধ্বনির ন্যায় ব্যর্থ হইয়া একই বস্তুতে পরিণত হয়। এই 

প্রকার বিচারালোচনার ফলে যে সময় শব্দার্থরূপ নামনবপ মার্জিত হয়) তখন এই 

দৃশ্ত জগৎও চিদাভাসে পরিণত হওয়ায় স্বপ্নসদৃশ হইয়া থাকে। এইরপে 

জাগ্রতের যদি মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয়ঃ তবে স্বপ্নতৃষ্ট বিষয় মিথ্যা হইয়! পড়ে । 
তাৎপর্ধ্য এই যে, শ্বপ্রকালে যাহা দৃষ্ট হয়, তাহাই' সংস্কারের মুখে স্মৃতির হ্যায় 
সম্মুখে আসিয়া পড়ে। বাস্তবিক কিন্তু তাহ! পৃথক্রূপে দৃষ্ট হইলেও একমাত্র 
জ্ঞানস্বরূপ ব্যতীত অন্ত কিছুই নঙে। শ্বচ্ছ চিদাকাশ ন্বপ্রনগরীবৎ প্রতীত 
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হইয়া ব্ূপসম্পন্ন হইলেও বাস্তবিক উহা! রূপহীন। এই জগত্রয়ও তদ্রপই 
বুঝিতে হইবে । ১-৪ 

শ্রীরাম বলিলেন,--হে ব্রক্ষন! এই পৃথিবী কি প্রকারে সম্পন্ন হইয়াছে 
এবং কিরূপেই বা পর্বত» জল, পাষাণ, তেজঃ, ক্রিয়া; বায়ুঃ শূন্য ও চিদাকাশ- 
সম্পন্ন হইয়াছে? আমি যদিচ এ সকল বুবিষ্বাছি, তথাপি হে প্রভো ! জ্ঞান- 
বৃদ্ধির জন্ঠ আবার আপনি আমাকে বলুন | ৫-৭ 

বশিষ্ঠ বলিলেন,_হে রাঘব! তুমি ঠিক করিয়া বল দেখি, স্বপ্রসময়ে 
তুমি যে পুরী দেখিয়া থাক, তাহাতে পৃথিবী কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? আরও, 

আকাশ; জল, পাষাণ, তেজ, দিক্, কাঁল ও ক্রিয়া_-এ সমুদয়ই বা কি প্রকারে 
সম্পন্ন হইয়া থাকে? স্বপ্নই পুরীতে এ সকল কি প্রকারে সম্ভবপর? এ 
সকলের কারণ কি? সেই পৃথিবী প্রভৃতির নিম্মাণ, দাহন; আনয়ন, উৎপত্তি 

বা প্রকাশ কে করে? উহার স্বরূপ এবং কার্যযই বা কি ? ৮-১১ 

শ্রীরাম বলিলেন;_-একমাত্র আকাশই এ জগতের স্বরূপ ; ইহার পৃথিবী, 
পর্বত প্রভৃতি কিছুই সং নহে। এই স্বপ্রসদৃশ জগতের আকার বা আম্পদ 
কোন কিছুই নাই। ইহার প্রকৃত শ্বরূপ কেবল আঁকাশই ; ইহা নিরবস্ধব এবং 

আধারশূন্ঠ । যাহার আকারই নাই, তাহার আবার আধার কি? বাস্তবিক 
জগদভিধানে কোন কিছুই সম্পন্ন হয় নাই । তবে এই জগৎস্বরূপে যাহা কিছু 

প্রতিভাত হইতেছে সে সকল চিতের স্বপ্নের ন্যায়ই মনোরূপে অবস্থিতিমাত্র ৷ 
এই যে দিক্, কাল ও পর্বত প্রভৃতি, এ সমুদয়ই চিদাকাশমাত্র । দ্রবভাব হইতে 
কাঠিন্তপ্রাপ্ত হইয়া জলই যেরূপ পাষাণে পরিণত হয়, তদ্রুপ স্িৎ আকাশভাব 

প্রাপ্ত হইয়া আকাশরূপে অবস্থান করিতেছে । বাস্তবিক ক্ষিত্যাদি কিছুরই 
সত্তা নাই ; দৃশ্তভাবও কিছুই নাই । এ সকলই সেই অনন্ত চিদাকাশ। ১২-১৭ 

প্রশান্ত সাগরের তরল জল যেরূপ এক হইণেও আবর্তঃ উম্মি ও 

ফেনাদিরূপে নান! প্রকার হইয়। থাকে, তদ্রুপ চিদ্দাকাশও পরমাত্মায় এক 

হইয়াও নানারূপে প্রতিভাত হয়। চিৎ আপনাকে কঠিনরূপে জ্ঞান করিয়া 
পর্বতভাব ধারণ করেন। আবার তিনি ষখন স্বীয় শুন্ঠত। জ্ঞান করেন; তখনু 
আপনাকে শুন্ত আকাশরূপেই পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন। এই প্রকারে তিনি 

দ্রবত্বজ্ঞানে জল, স্পন্দজ্ঞানে বায়ু এবং ওষ্ণ)জ্ঞানে অগ্রিজ্ঞান করিয়] থাকেন; 

কিন্তু ্ী সকল বিভিন্ন জ্ঞানের সময় তিনি নিজ চিৎস্বরূপতা পরিহার করেন না। 
এই আকাশস্বরূপ চিত্বস্তর স্বভাবই এই যে, উনি বিন! কারণে এরূপে প্রকাশ 
পান। আকাশে শৃন্ঠত| এবং সমুদ্রে জল ভিন্ন েমন অন্ত কিছুই নাই, সেইরূপ 
এঁ চির্াত্মা ব্যতীত জগতের সার বস্ত কিছুই নাই। “তুমি? “আমি, প্রভৃতি 
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ভাবসমৃহও চিদ1কাশ ব্যতীত একেবারে অসম্ভব । অতএব শাস্ততাঁবে অবস্থান 
করাই উচিত। ১৮-২৩ 

আপনি এই গৃহ্র ভিতর অবস্থান করিয়াও স্বপ্র বা সক্বল্পবলে যেরূপ 
পর্বঃ অনল প্রভৃতি দুরস্থ বস্তও দর্শন করিতে সমর্থ, সেইরূপ নিরবধ্ধব 
চিদীকাশও সক্কপ্লবশে আকার দর্শন করিয়। থাকেন। স্্টির প্রথমে চিদাকীশ 

দেহাকারে অন্ুভূয়মান হন। প্রকৃতপক্ষে দেহই যখন নাই, তখন চিৎই কারণ 
ভিন্নও অসত্য অজ্ঞান হেতু দেহরূপে সমুদিত হইয়া থাকেন । এই বিষয়ের বিচার 
আবশ্তক | মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ভূত পর্বত, এবং দ্িক_-এ সকলই সেই 
একমাত্র চিদাকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। পাষাণের অভ্যন্তর ষেরূপ 

ম্পন্মহীন, সেইরূপ সেই চিদাকাশও নিম্পন্দ। এই প্রকার বিচারদৃষ্টিতে 
অন্ুতব করা যায় যে, কোন কিছুই উৎপন্ন হয় না অথব। নষ্টও হয় না। একমাত্র 

সেই চৈতন্থস্বরূপ ব্রহ্মই যথাষথভাবে জগংস্বরূপে স্ব স্ব ভাবে বিদ্যমান আছেন। 
এই ষে জগদ্ভান, ইহ! ভানই নহে; প্রকৃত বিচার করিলে ইহ শুন্ঠ চিদাকাঁশ 
বলিয়াই বুঝা যাইবে । অজ্ঞ ব্যক্তির উদ্দেশে আমার কোন বক্তব্য নাই) 
আমি ষাহ। বলিতেছিঃ তাহ! তত্বজ্ঞের সিদ্ধান্তের কথা । তত্বজ্ঞ বিশ্বাস করেন; 

এ জগৎ শুন্ত চিদাকাশ মাত্র । ২৪-২৯। 
চতুরধিক-দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত 

পধ্াধিক দ্বিশততম সর্গ 

শ্রীরাম বলিলেন»_-হে ভগবন্! এই পরমাকাশই যে স্বপ্রে ও জাগ্রদবস্থাতে 

ঠুল্যনূপে দৃশ্তাকারে প্রতিভাত হন, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই । কিন্ত 

ছে ব্রহ্গন! দেহশূন্ঠ। চি জাগ্র ও স্বপ্র-কালে দ্েহযুক্তা হন কি প্রকারে, তাহাতে 

আমার সন্দেহ আছে। আপনি দয়| করিয়া সেই সন্দেহ দূর করুন| ১-২ 
বশিষ্ঠ বলিলেন।__জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই উভষু অবস্থাতেই দৃশ্বপদ আকাশময় ; 

উহার আবির্ভাব আকাশ হইতে এবং আকাশই উহার আধার; ইহাতে কিছুমাত্র 

মন্দেহ নাই । সকল পদার্থের কারণতাবিহীন পরর্রন্দে স্ষ্টির প্রথম হইতেই পৃথিবী 

প্রস্থৃতি কোন ভূতেরই সম্ভাবনা নাই। পৃথিবী প্রভৃতি ভূতপঞ্চক দ্বার। দেহ 
গঠিত হয় ) কিন্তু পৃথিব্যাদি ভূতপঞ্চকই যখন অলীক? তখন দেহের অস্তিত্বই তো। 
নাই। মাত্র চিদাকাশের স্বরূপই প্রতিভান পাইতেছে। চিদ্াকাশের স্বরূপ- 
বিকাশই স্বপ্রের ন্তায় এই আকারাভাস দেখিয়া থাকে এৰং ষেন তাহ্থাতেই 

৮৯ 
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সাকার ও আকুল হয় । ৩-৭ | সেই চিদাকাশের বিকা'শই স্বপ্রভান এবং সেই ষে 

বিকাশ, তাহাই জগদাঁকার ; চিদাকাশের মধ্যে আকাশের শ্তায় স্বচ্ছ জ্ঞানস্বরূপের 

অভ্যন্তরেই স্বপ্ন ও জগং এই প্রকার রূপ বিদ্ধমান। চিদাত্মাই রূপতেদের 

কল্পন| করেন এবং তিনিই এই অনন্ত স্বভাব বিকাশহেতু পৃথিবী গ্রভৃতি নান! 

সংজ্ঞা কল্পন। করিয়া থাকেন। চিদ্ভানকেই স্বপ্ন বলিতে পার! যায় এবং 

উহাকেই জগৎ নামে আখ্যাত করা হয়। চিতের অন্য ভাব নাই, চিৎস্বর্ূপই 

চিদ্তাীন। তাহার স্বরূপ আকাশ; কখনই উহার ধ্বংস নাই। আকাশে ধেরূপ 

অনীম শৃন্ততা বিছ্বামান, তাহার,ইয়ত্ত| যেরূপ সম্ভব নহে, তদ্রূপ ব্রদ্ধাকাশেও 

যে কত বিভিন্ন স্থষ্টি আছে ও লয় পাইতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। 

প্রকৃতপক্ষে এ হৃষ্টিপ্রবাহ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে? উহাই ব্রহ্ম | ৮-১১ 

গ্রীরাম বলিলেন,-হে ভগবন্! এই অসংখ্য স্ষ্টিবৃতান্ত আপনি পুর্বেও 

বলিয়াছেন। তখন এ সকল কথ! বিশেষরূপেই আপনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন। 

আপনি তখন বলিধাছিলেন,_কোন কোন স্থষ্টি ব্রদ্ধাাকাশের অন্তরালে 

বিদ্ভমান ; কোন কোন সৃষ্টি সীমা শৃন্ট অনন্ত ; কোন কোন স্থষ্টি আকাশের উপর 

বিরাজমান ; উহাতে পিপীলিকা -শ্রেণীর স্ায় স্ুমংলগ্ন উদ্ধা ও অধোবর্তী দেবদৈত্য- 

মানব প্রভৃতি সকলেই মনে করে যে, আমরাই উচ্চে অবস্থিত আছি। প্রত" 

পক্ষে & নকল হৃষ্টির ভূভাগ-নিয়ল উর্ধে এবং উদ্ধভাগ নিয়ে বর্তমান । 

এই জন্য দর্শনমাত্রই তত্রত্য প্রাণিগণকে উর্ধপদ ও অধোমস্তক বলিয়৷ মনে হয় 
এবং যে সমুদয় অরণ্য ও পর্বতঃ সে সকল অধোমুখে লম্বমান । কোন কোন 

জগতের প্রাণিগণ মাত্র বায়বীয় দেহ ধারণ করে; আবার কোন কোন স্থষ্টিতে 

একমাত্র অন্ধকার ভিন্ন অন্ত কিছুই নাই। এমনও অনেক জগৎ আছে যে, 

তথাকার জীবদেহ আকাশময় ; আবার কোন জগৎ কেবল কৃমিকুলেই পরিপূর্ণ ; 

কোন কোন জগৎ আকাশকোষের অভ্যন্তরে বিদ্যমান এবং কোন স্থষ্টি আকাশে 

পক্ষীর স্তায় বিরাজিত ৷ হে তত্জ্ঞশ্রেষ্ঠ! আপনার কথিত এঁ সমুদয় জগতের 
মধ্যে আমাদের এই জগৎ যে প্রকার; তাহা আপনি বিশেষরূপে বলুন। ৯২-১৭ 

বশিষ্ঠ বলিলেন; যাহা! কখন দৃষ্ট হয় নাই, কোথাও শুনা যায় নাই অথবা 

যাহা কখন হয় নাই, হে রাম! তাহাই বলিতে হয়, দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে হয় 

এবং শ্রোতাকে শ্রবণ করাইতে হয়। কিন্তু তুমি যে জগতের কথ জিজ্ঞাস 
করিতেছ, ইস্থা দেব ও মুনিবৃন্দ শাস্তগ্রন্থে শত শতরুূপে বলিয়াছেন এবং সেই 
শান্্রবর্ণিত সকল বিষয়ও তোমার অজ্ঞাত নহে। তুমি যাহা অবগত আছ, 

শাস্ত্রের বর্ণনাও তাহাই ; তদ্ব্যতীত শাস্ত্রে অধিক কিছুই নাই; সুতরাং 

আমি ইহার বিষয় আর কি বলিৰ ? ১৮২* 
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শ্রীরাম বলিলেন,_হে ব্রঙ্গন! ব্রহ্ম ব্রক্গাগুরূপে সম্পরন হইলেন কি 
প্রকারে? তিনি এইভাবে কত কাল থাকিবেন এবং ইহার পরিমাণই ৰা 
কত? ২১ ৮ 

বশিষ্ঠ কহিলেনঃ__হে রাঘব ! সেই ব্রহ্ম অনাদিনিধন। তিনি অব্যয়, 
তাই সর্বদাই বিরাজমান । এই যে বিশ্ব, ইহা সেই অনাদি এন্ত অব্যয় 
অপপিচ্ছিন ব্রহ্মাকাশেরই বিবর্তমাত্র। এই জন্য এ বিশ্বের আদি অন্ত নাই। 
সেই পরম চিদাকাশের আপন। হইতেই স্বন্বরূপে বিকাশই এই বিশ্ব নামে 
আখ্যাত। স্থতরাং তিনি স্বংই বিশ্ব, একপ প্রকাশ কর। ভ্রমের কার্য । স্বপ্ন 
কার্ষে; যেরূপ নগরদর্শশঃ সেইরূপ সেই চিদাকাশে নগরের সার ভানই এই 
বিশ্ব। কঠিন পাষাণমন্ন পর্বত, দ্রবষয় জল, শূন্যময় আকাশ এবং করনা ত্মক 
কাল, এ সকলের কিছুই ব্রঙ্গে বিদ্যমান নাই। স্বীয় চিৎস্বভাববশে এ অব্যয় 
ব্রহ্ম ষেরূপে চেতিত হনঃ সেইরূপেই পর্বত প্রত্ৃতির স্তাত় প্রতীতহন। ২২-২৭। 
স্বপ্নে যেরূপ স্বাহ। শিল। নহে, তাহাও খিলারূপে অনুভূত হয় আবার যাহ। 
আকা এ নহেঃ তাহাও যেমন আকাশ বলিয়! বোধ হয়, চিন্ময় ব্রন্মে দৃশ্য গ্রপঞ্চের 
অবস্থানও সেইরূপ জানিবে। শান্ত নিরবয়ব চিৎ স্বপ্নবৎ নিজ চিৎস্বরূপের ষে 
অনুভব করিয়! থাকেন, সেই অন্ুভবই জগৎ নামে কথিত হয়। প্রকৃতপক্ষে 
তাহা কিন্তু নিরবয়ব। বায়ুতে ম্পন্দ বিগ্কমান, কিন্তু সেই স্পন্দ যে প্রকার 

বায়ুবপেই অবস্থিত সেইবপ ব্রহ্মপদে এ জগৎ ব্রক্গরূপেই বর্তমান। ইহার ক্ষয় 
ব! উদয় কিছুই নাই। জলে দ্রবত্ব, আকাশে শৃন্তত্ব এবং বস্তুতে বস্তত্ব ষেরূপ, 
ব্রন্মেও সেইরূপ এ জগৎ অবস্থিত । কারণের অভাব বলিয়া! ব্রন্দে জগতের আবি- 
ভাব ব| তিরোভাব নাই। আবার ব্রহ্গপদে এ জগৎ নাই, ইহাও বল! যায় ন। | 

অথচ ব্রন্মেই ইহ। বিদ্যমান ইহাই বা বলা যায় কি প্রকারে? ২৮৩২ 

সেই ব্রঙ্গের আদি নাই, আকার নাই, তিনি নিরাভাস ও চিদাকাশ ; তাহার 

ষ্টিপ্রবাহের হেতু হওয়া! কখনই সম্ভব নহে। অতএব অবয়বীর অবয়ব যেরূপ 
অবয়বী হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ নিরবয্বব ব্রন্গাকাশেও এ জগৎ আকাশরূপেই 

বিগ্কমান। সকলই সেই একমাত্র অনামর় শান্ত ভ্ঞানস্বরূপ ; ইহাতে সত্তা, 
অসত্ত। অথব। নান। কিছুই 'নাই। সেই অনাদি অনস্ত অজ অব্যয় শাস্ত ব্রন্ধা- 
কাশই সঙ্কর-কল্সিত বা স্বপ্নদৃষ্ট নগরের ন্যায় সর্ধন্বরূপে বিদ্ভমান। যিনি নির্মল 
কমনীয় পরম চিদাকাশ, তাহার সারভূত স্বরূপই চিৎস্বভাব হইতে ত্রার্তি-বশে 
যথাষথরূপে প্রতিভান প্রাপ্ত হয় এবং শ্বকক্সিত মায়। বশতঃ তাহাই মহাপ্রলয় 
অবধি জগদ্রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে | ৩৩-৩৭ 

পঞ্চাধিক-দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত । 



ঘড়ধিক-দ্বিশততম সর্গ। 

বশিষ্ঠ বলিলেন,_হে অনখ ! কারণ ব্যতীত এই জগতাঁব বাস্তবিক কিছুই 
নহে; সুতরাং ব্রহ্মই ব্রন্স্বূপে বিছ্ধমান। হে মহামতে ! এখন শ্রবণ কর+_ 

কোন তত্বজ্ঞ ব্যক্তি নিজ জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য এ বিষয়ে আমাকে যাহা! জিজ্ঞাস 

করিয়াছিলেন, তাহা৷ বলিতেছি। এই পৃথিবীতে কুশদ্বীপ নামক এক বিখ্যাত 

দ্বীপ বর্তমান । উহা বলয়াকারে অবস্থিত। এ দ্বীপের ছুই দিকে ছুইটি সমুদ্র ; 

উহার পূর্বোত্তর কোণে স্থবর্ণমযী এক পুরী আছে; তাহার নাম ইলাবতী। 
্ণপুত্রী ইলাবতীর স্থবর্ণময় ভূভাগ হইতে যে কিরণরাশি উর্দাদিকে উিত হইয়া 
শোভ। পায়, দূর হইতে তাহ দেখিলে মনে হৃয, উহা! ষেন একট। স্ুবর্ণরচিত 
্তন্ত এ স্তত্ত যেন আকাশ ভেদ করিয়াই উদ্ধে উত্থিত হইয়াছে । ১-৪। ঢিসই 
পুরীর পুর্বভাগে কোন রাজা রাজ করিতেন। তাহার নাম গ্রজ্ঞপ্তি। এ 

জগতের দকল লোকই সেই রাজার উপর অনুরক্ত ছিল। বলিতে কি? তাহাকে 
স্বর্গের ছবিতীয় ইন্দ্র বলিযাই মনে হইত । ৫ 

এক দিন কোন কারণে আম প্রলর়কালীন জ্যোতিশ্তক্রচ্যুত সুর্যের ন্যায় 
সেই রাঞ্জার নিকট উপনীত হইলাম। তিনি পাদ, অর্থা, আচমনীয় এবং 
পুত্পাদি দ্বার আমাকে যথোচিত অর্চনা করিলেন । তাহার পর উপবেশন 

করিয়। কথাপ্রসঙ্গে রাজ! আমাকে প্রশ্ন করিলেন।_হে ভগবন্! সকল বস্তু 

সংহার হওয়ায় যখন সমগ্র কারণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয এবং অবশেষে একমাত্র সেই শূন্য 

পরমাকাশই বিদ্যমান থাকে, তখন এমন কি মুলীভূত কারণ থাকে; যাহা দ্বারা 
আবার স্থষ্টি সংঘটিত হয়? আরও» সেই স্থষ্টির সহকারী কারণই বা কোথায় 
কি প্রকারে থাকে, তাহাও আমাকে বলুন। এইযে জগৎদৃষ্ট হইতেছে, 

ইহাই বা কি? ইহার স্থট্রি-সংহার প্রভৃতিই বা কি প্রকার? এই জগতের 
মধ্যে দৃষ্ট হয় কোন দেশ অন্ধকারাবৃত, কোন স্থান আকাশময়, আবার কোন 
কোন স্থানে কিংবা আকাশের উপরও সমুদ্র বিরাজমান; ইহার কোন ভাগ 
কমিকীটসমূহে পরিপূর্ণ কোন কোন স্থান আকাশকোষের অবকাশে বিদ্যমান 

.এবং কোন কোন স্থান পাষাণমধ্যে অবস্থিত; এইপ্রকার যে বিবিধ বৈচিত্র্য 
ইহারই বা হেতু কি? ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূত এবং সেই পঞ্চভুতময় চারি 
প্রকার জীবজাতি, প্রকৃতপক্ষে ইহারাই ব। (ক? ৬-১১। 

আরও) এ জীবজাতির আধ্যাত্মিকাঁদি বুদ্ধিই বাঁকি জন্ত উদ্ভুত হয়? 
এ নকলের কর্থা কিংব| দ্রষ্টাই বা কে? ইহার মধ্যে যে আধার ও 



নির্বাণ-প্রকরণ ৭৯ 

আধেয়তাঃ তাহাই বা কিরূপ? এ জগতের পুর্ণধ্বংস কখনই একেবারে 

হয়ু না, ইহাই কর্ম ও জ্ঞানকাগাত্মক বেদশান্ের অভিমত। পরস্ধ 
সেই সকল প্রাণিনিবহ্থের কৃত পূর্ব কর্্মানুসারে নিরন্তর এই জগদ্ব্যবহার 
প্রবর্তমান। যদি ইহাই স্থির হয়, তাহ। হইলে প্রাক্তন বর্ধসংস্কারের 
মতই অন্ুভব হইয়া পড়ে। সুতরাং সেই সংস্কারকেই কি দেহাঁদির হেতু 
বলিধেন অথব। অন্ত কাহাকেও দেহাদির হেতুরূপে গ্রহণ করিবেন? যদি 

ভাবনাই আপনার মতে হেতু হয়ঃ তাহা হইলে সেই ভাবনাকে নিত্য অথবা 
নশ্বর, কিরূপে নির্দেশ করিবেন? যদি অনশ্বর বলেনঃ তবে তাহা কুটস্থ- 

চৈতন্ট হইয়াই পড়ে; তাহা হইলে দেহাদির বিকার তাহাতে হইতেই পারে 
না। আর যদি নশ্বর বলেন, তবে তাহার একট] উৎপতিত্বীকার প্রয়োজন 

হয়ঃ আর দেই উতৎপত্তিরই বা কারণ কি? ফলতঃ) সেরূপ কারণ 

তো] কিছুই দেখ! যায় না । অন্যান্য অর্থাৎ যদি মাত1) পিত। প্রভৃতিকে দেহাদির 

হেতুরূপে স্বীকার কর! যায়, তবে আমার জিজ্ঞাস্ত এই যে, এই জন্বুবীপে যে 
সকল ব্যক্তি দেহত্যাগ করে কিংব। অগ্নিদগ্ধ হইয়। মৃত্যুমুখে পতিত হয়ঃ তাহাদের 
্বর্শনরক--ভাগের জন্ঠ কি প্রকারে দেহ উদ্ভৃত হইবে ? ৯২-১৪। মৃত্যুর পর 
্বর্ননরক-ভোগের জন্ যে দেহ উৎপন্ন হয়ঃ ইহা অবস্তই স্বীকার্য্য। তবে সেই 
দ্রেহোৎপন্তি তো মাতাপিত্রাদিকূত নহে। সুতরাং কোথ। হইতে তাহার 

উৎপত্তি? সেই দেহের উপাদান বা নিমিত্তকারণই কাহাকে বলা যায়? যদি 

বল। যায়, ধর্ম এবং অধর্থহ দেহাদিরূপে পরিণত হয়ঃ ইহারও তো যুক্তি দেখিতে 
পাই না; কারণ, ধর্মাধর্থের মুর্তি নাই। যাহার মৃর্িই নাই, সে কি প্রকারে 
মৃ্িমান্ দেহ হইবে? মাতাপিত্রাদি হেতুর সম্ভাবনা নাই বলিয়াই কি স্বর্গ 
এবং নরকভোগ-মগ্ন দেহের প্রতি ধন্ম ও অধন্মকে কারণ বলিবেন? না, অন্ত 

কোন কারণ বলিবেন? ষদ্দি ইহা বলেন যে, মাতা» পিতা প্রভৃতিই দেহের 

কারণঃ তব্যতীত দেহোৎপত্তি হওয়া সম্ভব নহে, এই কথায় সিদ্ধান্ত এইরূপ হয় 

ষে, ধর্ম্মাধর্মীদি-কর্তার পরলোক নাই। আমি এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা 

দেখি না । কারণ, এই বর্তমান জন্মই পুর্বজ্ন্মের পরলৌকরূপে গণ্য। যদি ইহা 
ন। বল৷ হয়) তাহা হইলে সমগ্র বেদবাকে)র সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে। ১৫-১৮ 

আরও এক জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, এক দেশে রাজা থাকিলঃ অপর কোন 

দুরদেশে তাহার প্রঞ্জার অবস্থান করে। সহসা! কোন কারণ বশতঃ রাজাদেশ 

প্রচারিত হইল । এই আদেশের সাইত ইচ্ছা, চেষ্টা বা কোনরূপ সম্বন্ধসম্পর্ক 
নাই; এই আদেশের আকার নাই, অথচ ইহার দ্বার প্রজার বধবদ্ধ গ্রভৃতি 

দণ্ড হইতেছে। ইহাতেই বা কি যুক্তি আছে? এক স্থানে এক প্রস্তরনির্শিত 
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স্তম্ভ আছে, 'দবগণের বরপ্রভাবে সহদা তাহা সুবর্ণময় হইয়া গেল) ইহারই 

বা যুক্তি কি? বিধিনিষেধসমূহ চেতনাহীন, ভাহার। প্রয়োজনসিদ্ধিরূপ কারণ 
ব্যহীতই প্রবর্তিত হইয। কোন কোন অংশে প্রচারিত, কোন কোন অংশে 

বা অপ্রচারিতভাবে বিদ্যমান। ইহারই বা! কারণ কি? এই সকল 

আমাকে বলুন। হে ব্রহ্গন! এই জগৎ পুর্বে অসৎ থাকিয়া 
পরে সম্পন্ন হইয়াছে ; এই প্রকার অর্থ-প্রতিপাদিক1 শতিরই বা সঙ্গতি হঘ 
কিসে? হে খধিবর! ন্্টির প্রথমাবস্থা্ শৃন্ঠাকাশ হইতেই বা কিরূপ 
ব্রহ্মা আবিভূতি হন? আপনি যদি ইহা বলেন যেঃ আকাশেরই এ্ররূপ শক্তি 

বিদ্যমান, তবে বলিব, আকাশ তো অনন্ত; সেই অনস্তাকাশ হইতে আরও 
অনেক ব্রহ্মার আবির্ভাব হয় না কিজন্য? আর ওষধিসমূহের নিজ নিজ 
বীজোৎপাদিকা শক্তি এবং অনলাদির ষজ্ঞ প্রভৃতি স্বভাৰের উৎপত্তিই বা কোথা 
হইতে? হে যুনীন্দ্র! আমার এই সকল জিজ্ঞান্ত বিষয় সন্গদ্ধে আপনি যাহা 

অবগত আছেন, তাহা আমাকে বলুন । ১৯-২৪ 

আমার আরও গুটিকয়েক জ্ঞাতব্য আছে, তাহাও বলিতেছিঃ শুনুন। এক 

জনের শত্র কামনাফলদায়ী প্রা গ্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্রে যাইয়া তাহার মৃতু/কামন! 

করিয়! প্রাণত্যাগ করিল, ঠিক এ সময়েই এ ব্যক্তির কোন বদ্ধু সেই পুণ্যন্ষেত্রে 

পূর্বে যাহার মৃত্যুকামন] কর! হইয়াছে, তাহারই দীর্ঘ জীবন কামন। করিয়া 

প্রাণ পরিহার করিল। এস্থলে একই সময়ে একই ব্যক্তির মৃত্যু ও জীবন- 

কামনা সফল হয় কিরূপে ? আরও গুন্ুনঃ অনেক লোক একই সময়ে এই 
প্রকার কামনা করিরা তপস্তা আরম্ভ করিল যে, আমি আকাশের পুর্ণচন্ত্রত্ 

প্রাপ্ত হইব। তপস্তার প্রভাবে তাহাদের সকলেরই সেই বাসন! সিদ্ধ হইল। 
এখন প্রশ্ন এই ষে, এ ক্ষেত্রে আকাশে বহু চন্দ্র দেখা যায় না কেন ? আরও, 

বহু ব্যক্তি একই কামিনীকে শ্ত্রীবূপে ধ্যান করিয়। থাকে, ধ্যানের ফলে সে 
কাঁমিনী তাহাদের সকলেরই স্ত্রী হয়; কিন্তু একই সময়ে শ্রী কামিনী নিজ পূর্ব- 
স্বামীর গৃহে তপশ্টর্য্যায় ব্্মচারিণী, তণঃপ্রভাবে সেই ধ্যান কারিগণের নকলেরই 

ধর্মপত্বী সাধবী এবং বহুঙ্ধনভোগ্য। বলিয়া অসাধবী হয় কি প্রকারে? এক. 

কামিনী কি প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন দেখে ভিন্ন ভিন্ন গৃহে তাহাদের স্ত্রী হইয়া বাঁস 
' করিবে? যদি এই সকল স্বীকার না করেন, তাহা হইলে ধ্যানের ফল মিথ) 

'ইইয়া যায়। আমি গৃহ হইতে এক পদও অগ্রসর হইব না; অথচ আমি 
সপ্তধীপের অধিস্বামিত্ব লাভ করিব। বর ও অভিশাপের ফলে যদি এরূপ 

বিরুদ্ধকামনা সিদ্ধিলাভ করে, তাহ! হইলে একই গৃহের ভিতর সপ্তদবীপের 
উ্ব্্যজোগ কিরূপে সম্ভবপর হয ? ২৫-২৯ 
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আরও» দান, ধর্ম, তপন্ত।) ওু্ধদেহিক শ্রাদ্ধ সকল কর্পোর ফলই ; কর্ণাক্ষম 
প্রদেশে সেই অদৃষ্ট উৎপন্ন হইবে, ইহাই ষদি নিয়ম হয়, তবে প্রশ্ন এই যে, 
ইহকালে এরূপ দানধর্মাদির অনুষ্ঠান করিলে লোকাস্তরে কি প্রকারে তাহার ফল 
পাওয়া যায় ? অনৃষ্ট মূর্ত দেহেই তে ফলদান করিবে. এরহিক মুর্ত দেহ 
পরলোকে নিশ্চয়ই যায় না; অথচ ইহলোকেও যে কিছু ফল হইবে, তাহাও 
দৃষ্টিগোচর হয় নাঁ। ব্যবহারী জীব এবং অদৃষ্ট এই উভয়েই যেখানে সংযুক্ত 

হয়ঃ তথাধই ফল ফলঘা থাকে, ইহুকাঁলের অদৃষ্ট কর্ণজ্জনিত; উহা 
পরকালে ব্যবহারী জীবে সংযুক্ত হয়ঃ সেই জন্যই তথায় ফলভোগ ঘটে । 

আপনার উত্তর ষদি এইরূপ হয়ঃ তাহা হইলে বক্তব্য এই ষে; উহ! অসম্ভব । 

কারণ, একই মুর্তি ব্যবহারী জীব ইহ ও পরলোকে থাকিবে; ইহা অসম্ভব । 
এ দেশের বা একালের যে দেহ, তাহা ভিন্নদেশে ভিন্নসময়ে কি প্রকারে থাকিতে 

পারে? এই জন্যই বলিয়াছি, এঁহিক যুর্তজীবের যে কন্মাঞন্য অদৃষ্ট'ফলঃ তাহ! 

পরকালে হয় কি প্রকারে? এই সকল অসঙ্গত ঘটনার সঙ্গতি কিরূপে সংঘটিত 

হয়? হে খধিবর! চন্দ্র নিজ কিরণ দ্বারা যেরূপ সান্ধ্য অন্ধকার দূর করেন; 
আপনিও সেইরূপ শাস্তিমর স্বচ্ছ উপদেশ দির! আমার এীপকল সংশয় দুর করুন। 

পরমাম্ম। সম্বন্ধে যে সন্দেহসধুহ উপস্থিত হয়, তাহা দূরীভূত করিলে উভয় 
লোৌকেরই হিতবিধান কর! হয়; সুতরাং এখন আপশি সেই হিতই করুন। 
আমি জানি, সাধুজনসমাগম কখনই কাহারও ব্যর্থ হয় না। সেই পিমিভ 
আপনি আগমন করায় আমি অত্যন্ত আশান্বিত হইয়াছি ৷ ৩০-৩৪ 

ষড়ধিক-দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত 

সপ্তীধিক-দ্বিশততম সর্গ 
বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাজন! আমি আপনার প্রশ্সের যথাষোগা উত্তর 

'দিতেছিঃ আপনি শুন্ুন। আপনার সকল সংশয় ষাহাতে বিদুরিত হয় আমি 
সেইরূপেই উত্তর দিতেছি । ভাবনীপ্রভাবে এই জগতের সকল পদার্থই সৎ 

ও অসং হয়। তাৎপর্য; এই ষে, সত্য ভাবনা দ্বার সৎ এবং অসত্য ভাবন। স্বারা 

অলৎ। “ইহা এই প্রকার এইরূপ ভাবনা ষথায় প্রতিফলিত হয়, তাহা সং 

বা অসৎ যাহাই হউক, উহা ভাবনার অনুরূপই হইবে । ভাবন। অর্থে সম্থদ্ ব 
জ্ঞান। ভাবনার এইরূপ স্বভাব যে, ভাবন। দ্বারাই দেহ ভাবিত হইয়া] থাকে । 

এই ভাবনার প্রভাবেই ভোক্তা দেহধারী হয়। এ ভাবন। অর্থাৎ সংবিৎ 
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প্রথমে শরীরকে আত্মরূপেই ভাবন! করেঃ তাহার পর সেই শরীর সংবিতের 

অভিব্যক্তি অনুভব করিয়! থাকে | তাৎপর্য এই যে, স্বয়ং আত্মরূপে ভাবনাকে 
স্বীয় ধর্মে পরিণত করে৷ এই নিমিত্তই সাধারণ লোক কি স্বপ্নে কি জাগরণে 

শরীরকেই জ্ঞাতা অর্থাৎ চেতগ্বিতা খলিয়া অবগত হয়ঃ ইহ। ব্যহীত অপর এক 

সম্বিকে নেই চেতনাকর্তীর ধর্মরূপে কল্পন1 করিয়।৷ থাকে; সুতরাং অবগত 

হওয়া! ধাইতেছে ষে, ভ্রান্তিরূপিণী যে সম্বিৎ তাহাই দেহভাব, তদতিরিক্ত অন্ত 
ধ্দহভাবের সত্তা নাই। কোন কারণ নাই বলিয়! স্থ্টিলময়ে জগং নাতুম 

কোন পদার্থেরই উদ্ভব হনব নাই। স্বপ্রদর্শনকারী সেই চিন্ময় আত্মাই 

জগদাকারে জগত্স্বপ্ন দ্েখিষ্বা থাকেন। ফল কথা, আত্মার স্বপ্ন ব্যতীত এই 

জগত কিছুই নহে । ১-৬ 
এই প্রকার সুক্স বিচার দ্বার! ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ব্রহ্মা-নামধারী নির্মল 

গানই জগদাকারে গ্রতিভীসিত হর, তদ্ৃব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এই প্রকারে 
বিকারহীন ব্রহ্গই জগদাকারে অবস্থিতঃ ইহা শ্রুতিতে? পঞ্ডিতসমাঁজে ও 

অন্তান্য অধ্যাম্মজ্ঞানবিবয়ক গ্রন্থলমূহে প্রমাণিত এবং আমাদের প্রত্যেকেরই 
অনুভবসিদ্ধ; সমগ্র জীবের অনুভবসিদ্ধ এবং মহাত্মগণের কথিত জগতের 

নিত্যজ্ঞানময়ত্বের অপলাপ করিয়া ষে সকল ব্যাক্ত বর্তমান প্রত্যক্ষ বিষয়ের 

অনুভব ও তাহ্বাকেই প্রমাণরূপে স্থির করিয়া “সম্বিৎ অনিত্য, জ্ঞান 

জড়দেহ হইতে উদ্ভুত, অতএব জড়দেহই ধর্ম”, এই প্রকার সিদ্ধান্তে মোহ- 
প্রাণ্ড হইয়াছে; সেই সকল ব্যক্তি অন্ধকৃপমণ্কবত জ্ঞানহীন ও উন্মাদ । সেই 
সকল লোকের সহিত আলাপ করাও অন্ুুচিত। কারণ, উহ্থারা উন্মাদ, কিন্ত 
জ্ঞানী ব্যক্তি তো উন্মাদ নহেন ৷ কাজেই বিকৃতমন্তিষ্কের সহিত স্থিরমস্তিষ্কের 

আবার কি আলাপ হওয়! সম্ভব? ষে তত্বদর্শীর উপদেশে নকল সংশয় ছিন্ন 

হয়, তাহার সহিত মূর্খলোকের কথাবার্তা কওয়া সম্ভবপর নহে। যেমুঢ় ব্যক্তি 
মাত্র প্রত্যক্ষ বিষয়ই স্বীকার করে এবং বলিয়া থাকে, প্রত্যক্ষ প্রমাণই প্রমাণ) 
অপ্রত্যক্ষ আবার প্রমাণ কি? অতএব বেদকথিত প্রমাণ প্রমাণমধ্যেই 
গণ্য নহে? তাহার কথ। জ্ঞানবানের নিকট অতীব কঠোর, হেয় ও যুক্তিহীনরূপে* 
প্রতিপন্ন হয়; তত্বজ্ঞ ব্যক্তি সেই মুঢ় ব্যক্তিকে অন্ধকুপমণ্ডুক বলিয়! নির্দেশ 
করেন। কেন না সেই মূঢ় ব্যক্তি পূর্বাপর বিচার-বিবেচনা ত্যাগ করত 
মাত্র প্রত্যক্ষ বিষয়েই ব্যাপৃত থাকে, তদতিরিক্ত অন্ত কিছু 'মবগত হইতে সমর্থ 

হয় নাঁ। ৭-১৪ 

হে রাজন! আপনি বেদজ্ঞ ও তত্বজগণকে জিজ্ঞাসা করিবেন) তাহারাও 
মংসদূশ এই নিজানগুভবগম্য তত্বজ্ঞান আপনাকে বলিবেন। তাহার থারা 
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আপনার নকল সংশয় দুর হইবে। সেই ম্মাদি চৈতন্যই দেহে পর্যবসিত 
হইয়া থাকে, তবে শবদেহ চৈতত্যুক্ত হয় না কি জন্ত ? এই প্রকারষাহার 
আশঙ্কা! আছে, সেই মুঢ় ব্যক্তির উদ্দেশে কিছু বলিতেছি, শুনুন । আপনি 
স্বপ্নকালে যেরূপ নগর দেখেন, সেইরূপ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার রূপধারী পরমন্রক্ষ 
সঙ্কল্প প্রভাবে যে নগর দেখিয়া থাকেন, তাহাই এই পরিদৃপ্তমান জগৎ। ফল কথাঃ 
এই জগত নিয়তই সত্য চিংস্বরুপে বিরাজিত। স্বপ্রসময়ে দৃষ্ট নগরে যেরূপ চৈতন্ঠ- 
ত্রম নাই, তদ্রপ শব প্রভৃতি জড় পদার্থেও চৈতগ্ঠলম হওয়া সম্ভব নহে। 
স্বপ্নীনগরেও দিকৃঃ পর্বত এবং ক্ষিত্যাদি ত্বন্তুভৃত হইলেও তাহা যেরূপ 
সমগ্রই চিন্ময় আকাশ, সেইরূপ বিশুদ্ধ চিন্বয় ব্রহ্মার স্ষল্পপুরী হইতেছে এই 

বিরাট জগৎ। প্রকৃতপক্ষে ইহাও সেই চিন্ময় পরমাকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই 
নহে । ১৫-১৯ 

আপনি যেরূপ স্থীঘ্ধ সঙ্কল্লনকল্িত পুরীতে ষাহা কিছু সঙ্কল্প করেন, তাহাই 
অচ্থভবৰ করিয়। থাকেন, তব্রপ হিরণ্যগর্ভ ব্রঙ্গ। স্ব-সক্কল্পিত নগরে যাহা সন্বল্ 

করিয়া থাকেন, তাহার তাহাই অনুভূত হয়। আপনি আপনার 

সন্বল্পপুরীতত যেরূপ সঙ্কল্প করিয়া থাকেন? তাহাই সেইরূপ প্রতীত হয়। ব্রহ্মার 
সক্কল্পনগর এই জগতেও তদনুরূপ ঘটে । এই নিমিত্ত বর্ম! জীব এবং শরীরের 
স্পন্দন ও মুতদেহের অস্পন্দঃ এই নিপ্বমে স্পন্দ ও অস্পন্দ কল্পন| করিয়াছেন 
ও অন্ুভবও ঠিক সেইরূপ করিয়াছেন । ২০২৩ । হিরণ্যগর্ভের এই যে কল্পিত 
গত ইহা! মহাপ্রলয় অবধি চলে ; তদনস্তর সমুদয় কারণ লোপ পাওয়ায় 

দব্য অবধি কিছুই থাকে না। তখন প্রজাপতি ব্রন্মাও মুক্তিলাভ করেন; 
ত|ভার স্বৃতিও লোপ পায়। এখন আপনার প্রশ্ন এই যে; তখন দ্রব্যরহিত 

রক্ষা কোথাও দ্রব্য পাইবেন ষে, তাহার দ্বার! পুনরার। জগত নির্ধাণ করিবেন? 

কিন্তু আমাদের যাহ সিদ্ধান্তঃ এই প্রশ্ন তাহার অনুকুল; কারণ আমাদের 

মত এই ষে, স্বয়ম্প্রকাশ পরব্রহ্মই জগদাকারে প্রতিভাত হইয়! থাকে ন, তত্ব্যতীত 

দধ্যরূপ ম্বতন্থ জগতের কোন সন্ত। নাই। স্থতরাং আকাশরপী ব্রহ্ম শ্বয়ংই 

প্রথমে হিরণ্যগর্ভরূপে আবিভতি হন, তাহার পর স্বীয় আকাশরূপকে 
গগদাকারে সঙ্কল্পনগর জ্ঞান করিয়া থাকেন । ২৪-২৬ 

মাত্র চিদ্রূপই যেরূপ সঙ্কল্লনগরাকারে প্রভিভাগিত হইয়' থাকেন, তদ্রুপ 

'চদ্রূপের বিকাশই কারণ ব্যতীত জগদাকারে প্রন্তাসিত হইয়া থাকে । দেহ থাক 
অথবা নাই থাক, ষে সকল স্থানে চিদাকাশ বিরাজমানঃ সেই সকল স্থানেই 
৭ চিদাকাশ স্বীয় স্বূপকে দ্বৈত ও অদ্বৈতময় জগদা'কারে জ্ঞান করিয়া থাকেন) 
এই নিমিত্ত মরণের পর চিদাকাশ ন্বপ্রপুরী অথব। সঙ্ষল্পনগরবৎ এই জগৎ 

খুব 
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দেখে । শ্থষ্টির সময় হইতেই জীবিত মথবা মুত-সকলের নিকটই এই জগং 

ক্ষিত্যাদিময় ন। হইলেও ক্ষিত্যাদিমমের গ্ায় প্রভাসিত হইতেছে । জাগরিত 

ব্যক্তির প্রত্যক্ষ জাগ্রনবস্থায় স্বপ্রদৃষ্ঠ দেশকালের যেমন প্রতীয়মান হয় না, 

তেমনি পরলোকগত ব্যক্তির নিকটও ইহলোকের দেশকাল কিছুই প্রতীতি 

হয় না । ২৭-৩১ 

আকাশের যেরূপ কোন হেতুই নাই? তদ্রপ স্পষ্ট অনুভব হইলেও প্রবুদ্ধ 

ব্যক্তির নিক্ষট এই জগৎ অপ্রতীম়মানই হইধা থাকে | নিদ্রিত ব্যক্তির নিকট 

কেন বস্ত না! থাকিলেও যেরূপ আছে বলিয়। বোধ হন, তদ্দাপ পরলোকগত 

ব্যক্তির নিকট চিদাকাশই স্থষ্টিব্ূপে প্রতীতি হ্ইয়৷ থাকে । পব্লোকগত 
ব্যক্তির নিকট আকাশ, শৈল, পৃথিবী প্রভৃতি দ্বারা পুর্ণ না হইলেও 
পৃথ্যাদিময়রূপে বিগ্তমান বলিষ্া বোধ হয়। মরণের পর জীব “আমার 

মৃত্যু হওয়াঘ্র নরকঠুক্ দেহিবপে আমি উৎপন্ন হইপাছি, এখন শ্মালসে 
আসিয়। শুভাশ্তত কর্মের ফল ভোগ করিতেছি” এইরূপ ভ্রম তাহাদের 
হয় ।.2২-৩৫। যে সকল বাক্তি যুক্তির উপান্ধ মবলম্বন করে না, অধিকস্ত তাহাতে 

উপেক্ষ। করিয়া দিনযাশন করে? তাহাদের এই মোহ দুর হর ন।; আর 

ধাঁহার। তত্বজ্ঞান লাভ করত কামনাবর্জ্রিত হইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাদের 

এই “মাহ নিবৃত্ত হয়। বিহিত এখং নিবিদ্ধ কম্মসন্বন্ধে অজ্ঞের অনুভবই 

ধন্ম ও অধন্গা কামনা, প্রকৃতপক্ষে উহা আকাশেই আকাশরূপে বিগ্ঘমান এবং 
উহাই আবার গদাক।রে প্রতীত হইঘা থাকে; এই যে জগংস্বরূপ, ইহ। 
শন্যাকার হইলেও অসবংস্বূসপ নহে, 'অধিকন্থ বর্ম নামক চৈতন্তস্বরূপেই 

অন্ুভবগম্য। অজ্ঞানতা নিবন্ধন ইহা অনর্থাকারে পর্যযবপিশ হইয়। থাকে । 
যিনি ইহার তত্ব অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহারই নিকট ইহ! সেই 
পর্ম্মঙ্গলময় ব্রহ্ম ॥ ৩৬-৩৮ 

সপ্তাধিক-ছ্বিঃততম সর্গ সমাপ্ত 

অফীধিক-দ্বিশততম সর্গ 
বঙ্িষ্ঠ বলিলেন” _এখন “দুরদেশে অবস্থিত প্রজ। মৃত্তিহীন অগ্ঠায় রাঞাদেশ 

ছ্বার। কি প্রকারে শুভাশুভ কল ভোগ করে? ; আপনার এই প্রশ্নের উত্তর 
বলিতেছি, শুন্গুন। ব্রদ্ধই খন দৃশ্যবোধে দৃশ্য এবং ব্রক্মবোধে ব্রহ্ম হন+ তখন 

জগত তদ্ধপ বোধে ব্ক্ষের সক্কপ্পনগর হইতে পারে । সেই সঙ্কল্পনগরে যখন 
ঘা! যেরূপ সঙ্ধল্প করা হইবেঃ তদনুরূপ অন্ুভবও তখন হইবে । ১৭1 আপনার 
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এই সঞ্চল্পময় ভবনের প্রজাও যেরূপ আপনার সঙ্গল্লমত সম্পন্ন হইতেছে বন্ষের 

সঙ্কল্লকল্পিত জগতেও প্রঙ্গ। তদ্ধপ ব্রঙ্গার সক্বল্পান্থুদারে নিপ্পন্ন হয়। তাৎপর্য 
এই যে, আপনার এই সম্কল্পনগরীতে আপনি যে প্রকার সঙ্চল্ল করিয়। 

থাকেন, তদন্থরূপই দেখেন । মুনিগণ যেরূপ তপঃপ্রভাবে পরিশুদ্ধ সম্থিৎ বর 

এবং অভিশাপ দিতে সমর্থ, ব্র্গসন্বিংও তদন্ুরূপ | মুনিদগের বর শাপ ব্রহ্গের 

সঙ্ষপ্লাগ্নারেই সিদ্ধ হইঘব। থাকে । প্রঙ্গাবর্গ ব্রন্মের সঙ্কল্নবশতই বিহিত ও নিষিদ্ধ 

কর্ণের কলভাগী হবঃ দেহিবর্গের উশলন্ধিগোচর ন1 থাকান্ধ এই জগৎ পুর্বে অস্ৎ 
ছিল, পরে উপপন্ধিগোচর হওয়ায় সং হইঘাছে। চ্দাকার ব্রঙ্গের স্কল্পবশতই 
'এই জগং সং এবং লই ব্রনের বিকাশই স্যষ্টি -_নিবেদই প্রলয় । ৫ ৯ 

প্রাজা বলিলেনঃ ব্র্গের সঙ্ধল্নবশতই যদি এই জগৎ সং হয়ঃ তবে ইহা 
সুধপ্তি ও প্রলয়ণময়ে উপলব্ধি না হইবার কারণ কি? জগৎও স্থষ্টিসময়ে কি 

জন্য উপলব্ধি হয় ন। এবং সর্বদ। বিচঞ্চল ও বিকারশালী জগৎ সর্বদ। স্থিররূপে 
অন্্রতব হয় কি জন্ট তাহ। প্রকাশ করুন। ১০ 

বশিষ্ঠ বপিলেন৮_মাামনু চিদ্শগনের থে স্ষল্পপুরী, তাহার এই স্বভাব ষে, 

ইহ! ্বপ্র এবং জাগ্রংকালে দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার পর যখন সুষুপ্তি কিংবা 

মোক্ষলময় উপস্থিত হয়ঃ তখন মৃহূর্ভমধো অনূগ্ত হইয়া যায়। বালকের সক্কল্প- 
কল্পিত পুরী যেরূশঃ সেইরূপ নীলগগনে প্রতীয়মান কেশকলাপের ন্যায় 

চিদাম্মক ন২ও অনদ্রূপে প্রতীতি হইয। থাকে । আপনি যেরূপ সন্বল্পপুরী 
রঢচন। করিয়া মুহূত্বমধ্যে তাহ। ধবংদ করেন এবং তখন আপনার স্বভাব সেই 
সঞ্প্নপুরীর প্রলযসক্কল্পে কিংবা! অন্ত প্রকার সঙ্ষল্নে শ্ঘৃর্তি পাষঃ তত্রপ চিদ্- 

গগনের কল্পনাময় পুরীর উন্মেষ ও নিমেবকেই চিন্ময় ব্রন্গের ম্বভাব-বিকাশরূপেই 

অবগত হইবে। ১১-১৪। এই নিমিত্ত ভূবনত্রয়ের'আকাশ মাত্র সন্থিন্ঘন 

হইলেও আগ্যন্তহীন ব্রহ্মাক!শই ; যেহেতু স্বয়ং ব্রক্মাকাশই জগদবপে পরিণত 

হইয়াছেন । এই জন্ট দেই সঞ্ধব্নকন্ত। কর্তৃক যাহ। অনুভূত হয়, তাহাই অন্গভব 

করিয়া থাকেন। নেই নিরাবরণ চিদাম্মার শত যোজন দূরে এবং শত যুগ 

পূর্বে যে সন্ষল্প হইয়াছিল, তাহ। আজও ন্বপ্নবৎ থেন বন্তমানের হ্যায় কার্্যকারা 

হইতেছে। চিদাত্স। নিরাবরণ এবং অদ্বিতী্র বলিয়া বিভিন্ন দেশের অথবা 

অতীতের ঘটনাসমূহ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ। অমণিন মণিতে যেরূপ অন্তপ্রকার 

জ্যোতি পতিত হইলে কিনব! তিরোভূত হইলে স্প&ই বুঝা যায়, সেই প্রকার 

চিদ্রূশ মণিতে৪ এই জগতের আবির্ভাব ও তিরোভাব অনুভূত হই! 

থাকে । ১৫১৮ 

শাস্থে ষেবিবি-নিযেধ বাবস্থিত আছে, স্ুনিয়ম-পরিচালিত সমাজ পরিচালিত 
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করাই তাহ'র উদ্দেগ্ত। এইবপ কার্ধয করিলে এইবপ ফললাভ হইবে) এই 

সকল নিয়মসমূহ প্রাণিগণের ভাবনায় পরপর সংলগ্ন থাকায় মরণের পর 
ভাবনাবশে পরকালেও তাহ! ফলনদায়ী হঘ। কথনই সেই চিন্ময় ব্রন্মের অন্তোদয় 
নাই। সব সময়েই সেই ব্র্গচৈতন্ত পরিশ্কুরিত হইয়া বিগ্যমান। সেই চিদাত্মার 
কল্পনাই দ্রষ্টা এবং দৃপ্তভাব প্রাপ্ত হা, তংপরে উহা ঙ্কপ্লনগরে পরিণত হইয়। 
যখন জগদাকারে প্রভাপিত হইয়। থাকে, তখনই তাহ। জগদাখ্যায় অভিহিত 

হব। আবার যে সমধ সেই ব্রহ্মচৈতন্ত স্বীয় জগদ্ভাবস্ফুরণ পরিহার করত আত্ম- 
স্বরূপে অবস্থিত হন) তখন চিদাকাশরূপে অবস্থিত ব্রহ্মচৈতন্য শান্তনামে অভিহিত 

হইয়া থাকেন ।১৯-২২। যেরূপ পবনের স্বভাব স্পন্দ ও অস্পন্দ, তদ্রপ জগদ্ভাবে 

পুরণ ও অশ্চুরণ এই ছুইটি মেই আত্মার অঙ্গয় অমলিন স্বভা?। আপনি স্বীধ 
কর্পনাময়ী পুরীতে যেরূপ জরামৃত্যু প্রভৃতির প্রতিষেধক ওধধসমূহ বিভিন্ন গুণ" 
সম্পন্নরূপে কল্পন। করিয়া থাকেনঃতদ্দপ রঙ্গের সক্ঘল্পনগরে ধিভুবনের অভ্যন্তরেও 

তিনি সঙ্ধপ্প ঘার। ওষধি প্রভৃতি বন্্-সমূহ ধিভিন্ন স্বভাবসম্পন্ন করিষাছেন। 
বালক যেরূপ এক একটি খেলার জিনিন একইরূপে কল্পনা করি! রাখে, নিত্য 
নৃতনরূপে কল্পন। করে না) যাহা কিছু স্থির করিবারঃ তাহ। প্রথমেই সঞ্কন্ন করে, 

প্রত্যহ খেলার সমধ তাহাই কিংব| তংসদূণ অপর খেলার জিনিসে খেল| করে, 
তেমনি সক্কপ্পনগরের কন্তাও একবার ঘাহ। সঞ্কর করেন, তাহাই চিরকাল ধারয়া 
চপে। চিদ্বন ব্রনের এইরূপ স্বভাৰযেঃ ঠিনি যে সকল সঙ্কপ্প করিবেন, তাহ। 

অতি মত্বরই তদাকারে প্রভাপিত হইবে । এই নিমিত্ত সক্ষব-কল্পিত বস্তসমূহ 

একমাত্র চৈতত্থমঘ হইলেও পৃথক পৃথক্রূপে পৃথক্ পৃথক্ মূর্তি ও স্বভাব প্রাপ্ত 

হয়। সঙ্কল্লকল্পিত সমুদয় বস্ততেই ব্রঙ্ষচৈতন্ট বিরাজমান । সেই ব্রদ্ষচৈতনত 
যেখানে যে ভাবে অবস্থান করেনঃ তাহ| সেই ভাবেই প্রভাদিত হয়। আদি- 
মধ্য-অন্তশূন্ঠ অলীম ক্ষমতাশালী ব্রন্ধ কিছুই নহেন। অথচ কিছু, অসত্য হইয়াও 

সদ্রূপে বিগ্ধমান আছেন। সর্বন্বরূপ ব্রচ্ম সমগ্র জীব এবং সমুদয় পদার্থে 
যেখানে যে প্রকারে বিগ্ভমান থাকেন, সেই প্রকারেই প্রকাশ পাইয়। 
থাকেন । ২৩-৩০ 

অষ্টাধিক-দ্বিশততম সর্থ সমাপ্ত 
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বশিষ্ঠ বলিলেন, একই ব্যক্তির শত্রু ও মিত্র প্ররাগ প্রভৃতি পুণ্যধামে তাহার 
মরণ ও জীবন কামনা করিয়া! দেহত্যাগ করিলে, কি করিয়া তাহা ফলদায়ক 

হয়॥। আপনার এই প্রশ্নের উত্তর শুনুন । স্থ্টির প্রথমেই বরন্গ। স্বীয় সঙ্কল্পনগরে 
অধিকারী প্রাণিনিবহের প্রযাগাদি পুণ্যধামে মরণ কিংবা! শীস্রনি দি অন্য পৃণ্য- 

কর্মের ফপ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, সেই নিমিত্ত যে ব্যক্তি যে প্রকার ফল 

কামন। করে, ঠিক তদন্রূপ ফল পায়। ব্রহ্ম! স্বীয় সঙ্গ্লনগরে অধিকারী 

প্রাণীর ঈপ্গিত বস্ত-প্রাপ্তির জন্য কল্পন। দ্বার প্রয়াগাদি পুণ্যধাম এবং অন্যানা 

স্থানে ন্নান-দান প্রভৃতি পুণ্যকর্থের ফল স্থির করিয়া রাখায় অধিকারী ব্যক্তি 

ব্রহ্মার সেই নিয়মে মাস্থা স্থাপন করতে কর্ম করিদা থাকে, সে তদনুরূপ 

ফললাভ করে । এই নিমিত্ত যে ব্যক্তি মহাঁপাগী, সে-ও ষদ্ি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া 
প্রয়াগদি পুণযধামে দেহত্যাগ করে, তবে পুণ্যক্ষেররে মরণজন্য পুণ্য দ্বারা 

তাহার সঞ্চিত পাপ দূর হইয়। যায় এবং সেই পুণ্যও তাহার আর থাকে না! 
তখন সে পাপ-পুণ্যরহিত হর । আর যদি এমন হয় যে, তাহার পাপ অপেক্ষা 

পুণ্য অধিক, তাঁহ। হইলে তাহার পাপ দুর হইয়। যে পুণ্য অবশিষ্ট থাকে; সে সেই 
পুণ্যের ফল ভোগ করে হে মহীপতে! যে স্থলে পাপকারীর পাপ 

তাহার পুণ্যকন্ম্ের তুল্য হয়,সে স্থলে তাহার পাপ ও পুণ্য সমান বলশীলী হওয়ায় 
কেহই কাহাকে ধ্বংস করিতে পারে ন।; অতএব পাপ ও পুণ্য এই উভয়ুবিধ 
ভোগের নমিন্ত ছইটি দেহ এবং সেই ছুই দেহের চিদাভাস ভ্রমজ্ঞানবৎ স্কুরিত 
হয়। এই প্রকারে ব্রন্মের সঙ্কপ্লান্থসারেই পাপ-পুণ্যের ফল চলিয়া আমিতেছে । ১-৭ 

হে রাজন! আমি সেই চিদ্বস্বকেই ব্রহ্ম নামে নির্দেশ করিতেছি। সেই 
রন্ধই হিরণ্যগর্ভ ব্রন্ধ।ঃ তুমি, আমি প্রভৃতি নানাবিধ মূর্তিতে প্রকটিত। সেই 
ব্রহ্ম অথবা ব্রহ্ম! ষে ভাবে অবস্থ।ন করিবেন, তাহার সক্কল্পকল্পিত এই জগতে 

তদন্ুরূপ হইবে । ষাহার পুণ্যের বিপরীত পাপ বর্তমান? তাহার যেরূপ নরকযন্ত্রণ। 

অন্থভূত হয়, তত্রাপ ব্রহ্মার সক্ধপ্নবশে পুণ্যক্ষেত্রে কৃত কম্মের ফলভোগও তাহার 

্বপ্নবৎ উৎপন্ন হয়। পাপী ব্যক্তি মনে করে, আমি এই মরিলামঃ আমার আত্মীয়গণ 
রোদন করিতেছেঃ আমি এখন পরলোকে আপিফ়াছি, তাহার আত্মীয়গণও 

বিকারগ্রস্ত রোগীর স্তায় এ প্রকারই ভাবে । যে সময় অত্যুত্কট পাপ বা 
পুণ্য সঞ্চিত হয়ঃ তখন তদধিকারীর। চিতনক্কপ্লবশতঃ অন্যের অলক্ষো মভাত্মগণের 

নিগ্রহান্গ্রহমৃষ্টিতে কুফল অথবা সফল পাইয়। থাকে | ৮-১৯ 
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শহ্যুৎকট পুণা ও পাশের ফলে যে ব্যক্তি নিজেকে মৃত মনে করিতেছে। 

তাহার মাক্সীগণণ্ তাহাকে সেইরূপ মৃত অচেতনরূঃপ পতিত শবরূপেই দেখে, 

তাহার জন্য ব্রপ্দন করে এবং বন্ধুবর্গের সহায়তায় তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়। করে। 

অন্য দিকে সেই একই ব্যক্তির স্সেহ-ভাবনাসম্পন্ন মিত্র দীর্ঘগীবন যদি কামন। 
করে, তবে সেই বাক্তি নিজেকে জরা-মৃত্ু-শূন্ঠ ছুখহীন মনে করে, তাই তাহার 

বর্তমান .:দহেই “স স্বীয় জীবন-সত্ব। মন্থুভব করিন। থাকে । আবার ঠিক দেই 

মুহূর্তেই তাহার পক্র যদি প্রয়াগঞ্ষেত্রে তাহার মৃ?) কামন। করিয়া দেহত্যাগ 
করে, তবে তখনই সে পুণাক্ষেত্রে অরিকক ত পুণ্যফলে অবৃষ্ঠ অন্য দেহে স্বীযষ নরণ 

অনুভব করিয়া থাকে ; সেই অবস্থায় সেই শত্রুর দ্বার। রুত অভিচারকর্দের 
প্রতীকার ভাবনা ন| করিয়! মৃত্যুদওপ্রাণ্ড ব্যক্তির ন্যায় নি মৃত্যুর কথাই 

ভাবে । যে ব্যক্তি বিশ্বাসপর্ারণ হইয়া আবরণশূন্ট শরীরে অবস্থান করে? শ্বরং 

বর্মীবৃত হইয়। তাখাকে বধ করিতে ক্লেশ বোধ হয় কি? ১৩-১৬। পেই মৃত্যু 
ভাৎনাপরায্বণ ব্যক্তির মাস্সীয়গণ কিন্তু তখন তাহাকে মরণবর্জিত জীবিতরূপেই 

দেখে । এইভাবে একই ব্যক্তি একই সময়ে স্বীয় জীবিত ৪ মৃত অবস্থ। প্রাপ্ত 

হয়। ফল কথ” এই জগংই যখন ভ্রমপূর্ণ, তখন ইহার অভ্যগ্তরস্ত ঘটনাবপীতে 

বিরোধ অথব। সঙ্গতি কি থাকিতে পারে? এই জগৎই যখন ত্রান্তিঃ তখন 

সবই ইহার বিরোধা হইতে পারে । ভ্রীস্তির উপরও তে। ভ্রান্তি আছে। স্বপ্র 
সময়ে যে নগর-ভ্রম জন্ময়ঃ জাগ্রং-স্বপ্নের এই ভ্রম অর্থাৎ জগদন্রম তাহ। হইতে 

নৃতন কিছুই নহে, পরন্ত অধিক হওয়াই সম্ভব ।১৭-১৯ 
রাজ। বলিলেন, হে ব্রঙ্গন! কি প্রকারে ধর্ম ও অধন্ম দ্েহজ্ঞানের হেতু 

হইতে পারে? কেন না? ধর্দদ ও অধন্ম্ম অযুর্ভ, কিন্তু দেহ মূর্ত; সুতরাং যু্তিহীন 

ধন্ম ও অধন্ম কি প্রকারে দেতভাব পাহয়। থাকে? ২০ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহামতে ! ব্রহ্মার এই সঙ্কল্প-নগরে এমন কিছুই নাই; 

যাহ| সঙ্গত অথব। সত্য নহে । সঙ্কল্পনগরে রূপ অণন্তব বলির। কিছুই নাহঃ 

সেইরূপ ব্রহ্মার কল্পনানগরী এই এন্দাণ্ডেও কিছুই অসম্ভব নহে। সঙ্কল্প অথব। 
স্বপ্ননগরে একই বন্ধ লক্ষ হয়; স্বপ্রনমদে একাই সৈনিকভাব পাদ, তাহাই সহস্র 

হরঃ আবার এক হও সেই স্বপ্রনৈনি কই পরে আব।এ শ্বযুপ্ত হয় । সধ্ঘিদাকাশমষ 
অন্ুভ বরূপী এই ব্রপ্ধাণ্ডে সক্কল্পিত কিংব। শ্বপ্রদৃ্ট যে সৈনিক অন্ভূত হয়+তাহ। সঙ্লপ 
অথবা স্বপ্নের পর জাগ্রদবস্থায় নকলেরই অনুভূত হয়। সুগুরাং চিদাকাশের 

সঙ্কল্পিত এই ব্রঙ্গাণ্ডে সম্ভব ব। অসম্ভব কিছুই নাই; সকলই সম্ভব, আবার সবই 

অসন্তব। প্রকৃতপক্ষে আমরা যাহা কিছু দর্শন ব। অনুভব করিতেছি, সে সকলই 

ত্রমমাত্র । উই| উজ্জল আকাশ ব্যতীত অন্ত কিছুই নছে। ইহাতে সৎ বা অসং 
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_কিছুরই সত্ত। নাই । যেরূপে যে সকল অনুভব হয়, তত্বজ্ঞ প্রবুদ্ধ ব্যক্তির 
সকাশে তাহ| সেইরূপেই প্রভাসিত হুইয়। থাকে ; কারণ, তত্বজ্ঞের নিকট অসঙ্গত 

কিছুই নাই ।২১-২৮ 

ইহলোকে ধণ্ধকার্ধ্য করিলে পরলোকে অসীম সখের অধিকারী হওয়া যায়) 

ইহাই শান্ত্রনির্দেশ । এই শান্ত্রনিদ্দেশে আগাবান্ হইয়া, প্রকার ফল কামন। 
করির| যে ব্যক্তি ধর্মকার্য্য করে, গে শিশ্য়ই স্বর্গে গমন করত অমুতময় পর্বত 
পাইয়। থাকে অর্থাৎ অপীম সুখ লাভ করে। প্রপঞ্চ মিথা। বোধ করিয়া যদি 
ইহা মসঙ্গত মনে হয, তবে ইহপোকে রুত কম্মের ফল পরলোকে ভোগ হইবে, 
এইরূপ নিয়ম সঙ্গতিহীন হইয়। পড়ে এবং উহ। মিথ্যারূপে প্রাতপণ্ হয়। যদি 

জাগতিক সকল পদার্থ ই সত্য হঘ এবং উহাতে বিরোধ দুষ্ট হয় তবেই ইহ সঙ্গত, 
উহা অসঙ্গত, এই প্রকার বল! সম্ভব; কিন্তু সকল দ্রষ্টাই যখন সক্ধ্নবশতঃ চিং 
স্বরূপ হইতে প্রকাশ পাইয়া নিজ নিজ কল্পন। দ্বারা দৃণ্ঠমান হইতেছে, শখন 

সঙ্গত বা অপ্গত কি হইতে পারে ? ২৯-৩১ : এই অসঙ্গতি দূর করিবার 'ন|মত্ত 

স্বপ্ন ও সন্ষপ্প'নদ্ধ পদার্থের অগভবানুসারে এই ব্রহ্ধাণ্ডের অন্গুভূঠতর কথা আমর! 
উল্লেখ করিয়াছি; কেন ন।) এই ত্রহ্মাণ্ডও শ্রনস্বরূপাবস্থিত সেই চিতির সঙ্কন্প- 

মার। আপনার সঙ্কল্পপুরে অমভ্তব বলিয়া! যেরূপ কোন [কিছুই নাই, চিদ্রূপী 
বন্ধের সঙ্কল্পপুরেও তদ্রপ অমভ্তব কিছু নাই; ব্রন্গের সঙ্কল্লিত ব্রহ্মা্ডে যে পদার্থ 

ষেরূপে কল্পন। করা হয, স্বভাববশে তাহা তদন্ুরূপই হইবে। অন্ভব এবং 

কার্ধাব্যবহারও তাহাই হইবে, ইহার অন্যথ| সম্ভব নহে। কেন ন।, যে পধ্যস্ত অপর 

কল্পনা না আসে, সে পর্য্যন্ত কল্পিত পদার্থ পুব্ব-কল্পনার অনুরূপ হইয়াই অবস্থিত 
থাকে, এই নিমিত্ত যতক্ষণ ন| মহাগ্রলয় সংঘটিত হয়, ততচ্গণ স্্টির প্রথমে ব্রক্গ- 

সক্কল্লবশে এই ব্রহ্মা ষে প্রকার হইয়াছিল, ঠিক সেইরূপেই অবস্থিত হয় । মহা- 
প্রলমের অবসানে পুনরায় অন্তরূপ স্কল্পাগ্ুসারে ভিন্নরূপ হইয়া থাকে। প্রতি 

প্রাণীর চৈতন্যে প্রতি স্বপ্নে যে প্রকার বিভিন্ন স্বপ্ননগর মাপন। হইতেই প্রতীত 

হয়) তদ্্রপ প্রতি কল্পে সন্কল্লাকার জগত স্বয়ংই প্রতিভাসিত হইয়। থাকে । এন 

* সঙ্্পরূপ নগরে কিছুই অসম্ভব নাই, এবং এই ব্রন্ষাওও আগ্পরস্বরূপী সেই 
চিন্মর় ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে । সুতরাং হে অঙ্গ! এই সমুদয় বদ্ধাগুকে আপাঁন 

্রহ্থারূপেই অবগত হইবেন 1৩২-৩৮ 

নবাধিক-দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত 
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বশিষ্ঠ বলিলেন; হে মহারাজ! আপনার আর এক প্রশ্ন এই যেঃ অক্ষয় 

পৃর্চন্ত্র হইবে। এই বাননাবশে শত লোক ধ্যান করিলে যদি পূর্ণচন্তরত্ব প্রাপ্ত হয়। 
তবে আকাশে শত চন্দ্র দেখা যায় নাকি নিমিত্ত? ইহার উত্তর বলিতেছিঃ 

আপনি শুনুন । যে সকল ব্যক্তি “আমি চন্ত্র' এই প্রকারে চন্ত্রকে ধ্যান করে? 

তাহার। ধানপ্রভাবে চন্ত্রভাব প্রাপ্ত হইয়া অন্যরূপ ভাব ভুলিয়। স্থির থাকে, 

আকাশেও গমন করে ন1 কিম্ব। আকাশস্থ চন্ত্রেও প্রবেশ করে ন।। সম্কপ্নবশে 

নিজেকে মাব্র চন্দ্ররূপে জ্ঞান করিয়া থাকে | যে ব্যক্তি সঞ্কল্প করে, সেই সক্কপ্প- 

নগরে অভীষ্ট লাভ করে, অন্টে করে না। আপনিই বলুন, একের সন্কর্পপুরীতে 

অন্টে কোথাও কখন প্রবেশ করিতে পারয়াছে কি? তাহাদের নিজ নিজ 

সঙ্কল্পিত চন্ত্রসমূহ যে সঙ্কল্প করে, তাহারই কল্পিত জগদাকাশে অক্ষয় ও পূর্ণরূপে 

কিরণ দেয়, তাহা অন্টের দেখিবার সম্ভাবনা কোথায়? ১৫ | ধ্যানকারী যদি 

এইপ্রকার সম্কর্প করিয়া ধ্যান করে যে, আকাশের চন্ত্রে আমি প্রবেশ 

করিব”) তবে সে নিজ দেহের সুখ ত্যাগ করিয়া চন্দ্রেই প্রবেশ করে। চচন্ত্র- 

মগ্ুলে প্রবেশ করিয়। আমি স্্খে বাস করিব' এই সঙ্কল্প করিয়৷ যে ব্যক্তি 

ধ্যান করিয়। থাকে, সে নিশ্চয়ই চন্ত্রমগ্ুলে প্রবেশ করিয়৷ সেই প্রকার স্থখভোগ 

করিয়। থাকে ৷ সেই ক্ষয়হীনা সন্থিৎ ষেরূপ স্বভাবের অন্ুবর্তন করিয়া 

থাকে, যদি দৃঢ়নিশ্চয় থাকেঃ তাহা হইলে তদন্ুরূপই অনুভূত হয়।৬৭ 
ধানকারিগণের নিজ নিজ সঙন্কল্লানুলারে চন্ত্রন্ব যে প্রকার বিভিন্নরূপে প্রতি" 

ভাত হইয়। থাকে? সেইরূপ নিজ নিজ সঙ্বল্পপ্রভাবে কামিনীলাভও ঘটে । যে 

সাধবী কামিনী লক্ষ লক্ষ ধ্যানকারীর ধ্যানগ্রভাবে ভার্য্যা হইয়া থাকে, 

সেই কল্পনা-সস্তত স্্ীরূপে অন্ুভবও এ প্রকার তাহাদের অস্তঃকরণস্থিত 
সাক্ষিচৈতন্থই হয়। ত্বগৃহ হইতে বাহির না হইয়া জীব যে সপ্তঘীপাধিপতি 

হয়। দেই সপ্তত্বীপের আধিপত্যও তাহার স্বগৃহাকাশে কল্পনাগ্রভাবে 

হয়। এই সমুদয় দৃশ্ঠহ যখন সেই প্রথম সববজ্ঞ ব্রহ্মার কল্পনাসমভুত 
বলিয়া শুন্ অপ্রতিঘ শাস্তঃ তখন উল্লিখিত উপাসকগণের কল্পিত ব্রহ্ষাণ্ 

কখনও অন্যবিধ হইতে পারে না। ইহাও তাদৃশ কল্পনা ব্যহীত অন্য কিছুই 
নহে; অতএব "ইহাতে সঙ্গতি বা অসঙ্গতি নাই। ৮-১১। ইহলোকের অমূর্ত 

দান? শ্রাদ্ধঃ জপ, তপ প্রস্তুতি কর্মের মুর্তকল পরলোকে হয়ঃ তাহার হেতু 
অতঃপর বলিতেছি, শুনুন। ইহলৌোকের দানাদি সংকর্মের ফল পরেযকে 
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অবশ্তই পাইবঃ এই ধারণ। পোষণ করিয়া জীব মরণের পর নিরবয়ব হ্ইয়াও 

চিৎশক্তিপ্রভ।বে যুন্তি কল্পন। করত ন্বপ্নবৎ সাকার কর্মফল দেখিব। থাকে, 
প্রকৃতপক্ষে কিন্ত তাহা কিছুই নহে। মন এবং জ্ঞানেন্রিয় দ্বারা জ্ঞান ও 
অজ্ঞানরূপ ভ্রান্তিবশে চৈতন্য মনের সহায়তায় কার্ধ্যক্ষম কর্পেন্রিয়ের সহিত 

সংযুক্ত হইয়া! স্পন্দ ও অশ্পন্দময়ী হইয়। থ*কে 3 “সই ভ্রান্তি যখন চলিয়! যায়, 
তখন মাত্র স্বচ্ছ চৈতন্ই অবশিষ্ট হন। ত্রঙ্গসঙ্কল্পময় জীব ইহলোকে অনুষ্ঠিত 

দান প্রভৃতি কর্ম ছার! পরলোকে চৈতন্-প্রতিভামকেই ফলরূপে পাইয়। থাকে । 

এই শাস্ত্রোক্তি অবশ্যই সিদ্ধ হয়, কোঁন কারণেই ইহার অন্যথা হয় না। 

কল্পনাময় সংসারে কৃত্রিমতাশূন্য সঙ্কল্পরূপ স্খভোগ ইত্যাদি এবং অদানের ফল 
ছঃখভোগ প্রভৃতি পরলোকে সিদ্ধ হইবে, ইহাতে বিরোধও কিছু নাই। হে 

মহীপতে! আপনি যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আমি সে সকলের উত্তর 

দিল'ম | আবার সংক্ষেপে বলিঃ এই যে নিখিল বিশ্বঃ ইহা মাত্র সেই 
চৈতন্তেরই কল্পিত, ইহাতে কোনরূপ প্রতিঘ নাই | ১২-১৭ 

রাঞ্জা বলিলেনঃ হে ভগবন্্! নিরাকার চৈতন্য-কৃত দেহের কল্পনা 

কি প্রকারে প্রতিভাত হইতে থাকে? দেহ না হইলে যখন চৈতন্যের 
প্রতিভানই হইতে পারে না, তখন তাহার কল্পিত দেহের প্রতীতি কি প্রকারে 
সম্ভব? দীপের জ্যোতি ভিন্ন ভিত্তিতে তাহার প্রকাশ যেমন সম্ভব নহে 

সেইরূপ চিৎকল্পিত দেহের প্রতিভাস সম্ভব বলিয়া! মনে হইতেছে না । ১৮ 
বশিষ্ঠ বলিলেন) হে মহামতে ! দেহশর্ধের অর্থ আপনি যেন্প হৃদয়ঙ্জম 

করিতেছেন, তত্বক্ঞানীর নিকট তাহা আকাশদেশে পাষাণ-নৃত্যবৎ অলীক । 
ব্রদ্ধ ও দেহশব্দের অথ একই । জল ও অন্ধু শব্দের অর্থ যেবূপ একই, তব্রপ 
ব্রহ্ম ও দেহশব্দের অর্থ অভিন্ন । স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান এ দেহ বান্তবিকই ষে ব্রহ্ম; 

সেই ব্রঙ্গই ; আপনাকে বুঝাইবার জন্য স্বপ্নের শ্তায় প্রতীয়মান দেহ বলিষ্াছি। 

প্রকৃতপক্ষে তাহা স্বপ্ন নহে। স্বপ্ন আপনার অন্ুভূতিগম্য, এই নিমিত্ত স্বপ্র- 
দৃষ্টান্ত দ্বার] আপনাকে বুঝাইলাম ; প্রক্কতপক্ষে এই জগৎ চিদ্রূপেই প্রতিভাত 

ইইতেছে, স্বপ্নের সহিত ইহার কিছুমাত্রও সাদৃশ্ঠ নাই । ফল কথা, এই দেহই 
যখন নাই, তখন স্বপ্নবুদ্ধি কাহার হওয়া সম্তভৰ ? তত্বজ্ঞ অবগত আছেন, স্বপ্ন 
দাত্র ভ্রান্তি তবে যে ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়! হরঃ তাহা কেবল অজ্ঞব্যক্তিকে 
বুঝাইবাদ্ব জন্য ' ১৯-২৩। প্রকৃতপক্ষে চিদ্রূপী ব্রহ্ে জাগ্রত, স্বপ্ন বা স্থযুপ্তি এ 
সকল কিছুরই সত্তা নাই। যাহ! কিছু দৃষ্ট হয়ঃ সে সমুদয়ই আকাশ সকলই 
তুরীয়াংশে পরিণত প্রণব । আজ জগতের এই প্রকার যে প্রতিভান হইতেছে 

প্রকৃতপক্ষে ইহ প্রতিভা নয় এবং অগ্রেও যাঁহা প্রতিভাসিত হইয়াছিল, তাহাও 
৪৯১ 
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বাস্তবিক কিছুই নহে। জাগ্রত্স্বপ্রাদি কিছুই নাই, নিখিল বস্তই সেই নির্মল 

ব্রহ্ষমাত ॥ জ্ঞানের এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে গমনসময়ে পুর্বিষয় ত্যাগ 

এবং অপর বি্ষিয় গ্রহণের কাপ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জ্ঞানের যে মুক্তি স্পত 
পায্পঃ এই দ্বৈতাদ্বৈত যাহা কিছু প্রতিভাসিত হইতেছে, মে সকলই সেই 

জ্ঞানম্বরাপ ৷ ২৪-২৬ 

তত্বদর্শীর নিকট দ্বৈতাদ্বৈত, শুভাশুভ স্বপ্ন--এ সকলই চিন্মর ; তাহাদিগের 

নিকট নির।বরণ চিদাকাশের সহিতই ইহা! উপমিত হয়। শূন্য; অশৃন্ঠঃ সৎ? অসং, 
ভাগ, অভাণ, প্রীক্য, দ্বৈত-এই সমুদরই সেই পরমাকাশ। পুর্ণ হইতেও 
পূরণব্রদ্ষই সর্ধবত্র প্রতিভাসিত হইয়া থাকেন ; এই যে জগত, ইহা! পূর্ণতরন্স্বর্ূপেই 
বিরাজমান । স্ফটিকমণির ঘনসন্নিবিষ্ট মধ্যাংশবৎ প্রতিভাত্ব কিংব। 'অপ্রতি- 

ভাতও নহে. এই চিদ্নাকাশই জগত বলিয়। উহা অগ্রতিঘ। যে সকল স্থানে 

চিদাকাশ বিরাজমান, জগ২ংও তথার অবস্থিত; চিদাকাশ সব্বব্াপক বলিয়া 

সমুদয়ই জগন্ময়। জগদ্দপে যাহা নির্দিষ্ট তাহীও সেই শান্ত ব্রহ্গ; জগত ত্রহ্ম 
বলিয়াই এই ব্রন্মাগ্ড যে ভাবে বিদ্ভমান, সেই ভাবেই অনাময়রূপে চিরাবস্থানে 

সমর্থ; কারণ, অনিন্দ্যন্বরূপ সেই ব্রহ্মই চিৎসক্বল্পপুররূপে প্রতিভাস প্রাপ্ত 
হইতেছেন। এই যুক্তিই স্ুসঙ্গত, অন্ত কোনরূপ যুক্তি অসম্ভব। যে ব্যক্তি 
পুরুষার্থ লাভ করিতে ইচ্ছা! করে, সেইরূপ শ্রোতার সকাশে যুক্তি এবং অন্ুভব- 

বিরুদ্ধ আলোচন৷ কর! কখনই কর্তব্য নহে ৷ ২৭-৩৩ 
লোকে এবং বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে যাহা স্ুপ্রসিদ্ধ প্রকৃতপক্ষে তাহাই খৃক্তি- 

সঙ্গত ও স্থদিদ্ধ। এ সকল শাস্ত্রে ব্রদ্দই সন্রপে এবং দ্বৈত অসন্ধপে কথিত 

হইয়াছেন। আমার বক্তব্যও তাহাই। অতএব প্রমাণ এবং যুক্তিসঙ্গত 

আমার বাক্য কোনরূপেই হেয় নহে । আপনি পূর্বে থাহাকে ত্রঙ্গরূপে ধারণা 

করিয়াছেন, যখন অবগত হইবেন, তখন তাহাকেই ব্রহ্মরূপে সিদ্ধান্ত করিবেন 

এবং এই বিশ্ব বিলুপ্ত হইয়া! ব্রহ্মাকারে পরিণত হইবে । আমি আজ আপনাকে 
যে সকল যুক্তি দেখাইলাম, এই যুক্তির বলে জীবন্ুক্ত হইতে পার! ষায় এবং 

ইহ দ্বারা লোক বেদ প্রভৃতি নিখিল প্রন্মা্ই যে ব্রহ্ম, তাহাতে স্থিরনিশ্চয় * 
হওয়া যাঁ়। এই প্রকার ঘুক্তিই পুকরুধার্থলান্ছের প্রক্ষ্ট উপাম, এই জন্য ইহ 
সকলের পক্ষেই উপাদেয় । ৩৪-৩৬। অবগত না থাকায় এই সংসাঁর-বৃক্ 

প্রভাসিত হইতেছে, কিন্তু অবগত হইতে পারিলেই ইহা যে চিদাকীশ, ৩1 

স্থির হইবে। সেই অপরিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত চিদাকাখই আমি, জগত্রর, বন্ধন 
এবং মুক্তি-_এইপ্রকার বিবিধ নাঁম প্রাপ্ত হইয়াছেন। যখন ইহা অপরিজ্ঞাত 
থাকেঃ তখনই এইরূপ নামভেদ ঘটে; কিন্তু পরিজ্ঞাত অবস্থায় চিদাকাশ 
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নামহীন। পরিজ্ঞাত হইলে এই যথাবস্থিত দৃশ্ঠপমুহ বিলুপ্ত হইয়। যায়? কিছুমাত্র 

অবশেষ থাকে না। তত্বজ্জের নিকট এ দৃষশ্তের সত্তাই নাই; তাহার স্বরূপ 
পাঁধাণের হ্যায় নিশ্চল, স্বপ্ন চিদীকারেই পরিণত হয়, জীবনুক্ত ব্যক্তি কিংব। 

বেদ প্রভৃতি অধ্যাত্মশান্ত্র যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন) তাহাই গ্রকৃত, তাহাই 
নি্গান্থুভবগম্য এবং তাহাই পরমপুরুযার্থরূপে ফলিয়। থাকে । অন্য সর্ব্ববিধ 

বিষয় ত্যাগ করত এ নিজান্ুভবগম্য চিদাকাশের নিমিত্ত প্রবল যত্র দ্বার উহা 
নিশ্চয়ই পাওয়| যাম। সকল বিষষেই অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া একমন। 

হইয়া মাত্র যে বিষষের জন্য চেষ্টিত হইবে) তাহ। অবশ্তুই সিদ্ধ হইয়। থাকে । 

সব্ববিধ লৌকিক কর্মই মিথ্যা এবং মোক্ষই সত্য; লৌকিক কর্ম ও মোক্ষে 

এই বিরাট স্বাতন্ন্য থাঁকিলেও সাধনার উদ্যোগ এবং ফলের অনুভব সম্বন্ধে 

লৌকিক ও মোক্ষে কোন ভেদই নাই, সকলই তুল্য। হে মতিমন্ মহাস্মন্! 
এই উত্তর দ্বারা আপনার প্রশ্নের মীমাংসা করিলাম । জাপনি এখন আমার 

মীমাংমিত এই পথ অবলম্বন করিয়। আবিহীন, নিরাময এবং ভোগাসক্তিবর্জিত 

হইয়। উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হউন | ৩৭-৪২ 

দশ1ধিক-দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত। 

একাদশীধিক-দ্বিশততম সগ 

বশিষ্ঠ বলিলেনঃ হে রাম। ইলাবতী রাজধানীতে অবস্থান করিয়। রাজ। 
প্রজ্ঞপ্তির প্রশ্নসমূহের এই প্রকার মীমাংস। করিয়। দিলে সেই রা! 
আমাকে যথাধিহিত পুজ। করিলে আমি নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া স্বর্গগমনের 
জন্য আকাশপথ অবলম্বন করিলাম । হে বুদ্ধিমতশ্রেষ্ঠ! আজ আবার আমি 

এই স্থানে সেই সকল বাক্য বলিলাম । তুমি ষদি যুক্তিযুক্ত এই উপ- 
,দেশাবলী যথাযথ পালন কর, তাহা হইলে তুমিও শান্তচিত্ত আকাশময় হইতে 

সমর্থ হইবে। এই নিখিল দৃশ্গ্রপঞ্চই সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মমাত্র ; অভিধাবর্জিত 
স্বচ্ছ আকাঁশমাত্র। ইহা অজ ও শান্তিপূর্ণ, ইহ। আগ্ন্তমধ্যবর্জিত এবং চিতির 
বিকাশমাত্রঃ ইনি নামহীন, মাত্র কল্পনা দ্বারাই পরাৎপর ব্রহ্ম এই নামকরণ 

হইয়াছে । কেন না, স্বঘং চিৎই কুটস্থ বিকারবিহীন । তাহাতে ব্রহ্গের ব্যুৎপত্তি- 

লভ্য বর্ধনশীল অর্থ কখনই সঙ্গত নহে বলিয়াই তিনি নামশুন্য. পরমপদ বলিয়। 

কগিত হন মাত্র । ১-৪ 



৭২৪ বাশিষ্মহারামায়ণ 

শ্রীরাম বলিলেন? হে ব্রহ্মন্! ইহাই যদি হর, তবে সিদ্ধ, সাধ্য, যম, ব্রহ্ম 
বিদ্াধর ও সুরগণের লোকসমুহ কি প্রকারে লোকের আধার হয়? ৫ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, সিদ্ধ, সাধ্য, যম, ব্রহ্ধা, বিদ্যাধর? স্থুর ও অন্য সকল অপূর্ব 
মহাত্মগণেরও নিয়ে, সম্মুখে এবং পশ্চাতে লোকসমূহ বিরাজমান । তুমি যদি 

আমার বণিত চুড়োপাখ্যানে বিবৃত ধারণা-বিশেষের সহায়তায় দেখ, তবে সে 

সকলই দেখিতে সমর্থ হইবে । সিদ্ধলোক ছুই প্রকার, তাহার মধ্যে মহ) জন; 
তপ ও সত্য নামক লোৌকসমূহ বহু দূরে বিদ্যমান এবং এই সন্বক্পসিদ্ধ লোকসমূহ 
সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয় রহিয়াছে । ধারণ! অভ্যাস করিলে তুমি ছুই প্রকার লোকই 

দেখিতে সমর্থ হইবে । তোমার শী অভ্যাস নাই বলিগ়াই তুমি দেখিতে 
পাইতেছ না। ধারণা অভ্যাস করিয়। দেখিবার আবগ্তকও নাই; কেন না, 
আমাদিগের কল্পনাপ্রস্থত লোকের অন্ুরূপই সিদ্গণের সঙ্কল্পলোক ৷ সম্কল্পসম্ভূত 

বায়ু ষেরূপ সর্বত্রই বিদ্যমান, তদ্দপ সক্ধল্পলৌকসমূহও সর্বত্র বিরাজিত ।৫-৯ 
তোমার সঙ্ল্লকল্পিত কিংব! স্বপ্নসন্তুত লোকসমূহ যেমন দিবারাত্র প্রভা- 

তিত হয়, সেইরূপ সেই সিদ্ধ সঞ্ল্পলোক ও তৎসদূশ অন্টান্ত লোকও স্থিরভাবে 
সর্বদাই প্রতীয়মান হওয়া সম্ভব। যদি তুমি তোমার স্বীয় সঙ্কল্পিত লোক- 
সমূহকে ধাঁরণ। দ্বার। স্থিরীকৃত ধ্যানপ্রভাবে সুস্থির করিতে সমর্থ হও, তবে 

তোমার কল্পিত লো কসমূহও বাঁধাহীন হইয়া স্থির হইবে। এই প্রকার সঙ্ল্প- 
কারী মনুষ্য ধারণা অভ্যাস দ্বার। সিদ্ধবন্দের স্টার স্বীয় সক্কর্-জগংকে ইচ্ছান্থসারে 
বিস্তৃত এবং সম্পংশালী করিতে সমর্থ হন। পিদ্বরন্দ স্বর্মীভিমুখগমনশীল জন্মাত্ত- 

রীণ পুণ্যবলে বিন! আত্বাসেই স্বীঘ সক্ষল্পলোক স্থির রাখিতে সমর্থ; কিন্ত 

অন্ঠের সক্ষল্পলোক স্থিরতর রাখ! বহু প্রবত্বসাধ্য ; কেন না, ধারণাভ্যাস ব্যতীত 
সন্ন্প স্থির রাখ] অসম্ভব । ১০-১৩ 

সমগ্র ব্রহ্মাগুই শান্ত অপ্রতিঘ চিদাকাশরূপে বিরাজমান । যে প্রকারে 
ইহাকে দৃঢ় করিবে সেইরূপই ই'ন প্রতিভাসিত হইবেন, কিছুতেই তাহার ব্যত্যয় 
হইবে না। সম্কল্প ব্যতীত কোন কিছুই প্রভাসিত হওয়া সম্ভব নহে। তখন 

'আছে' “নাই” এই প্রকার তর্কের বিষয় কিছুমাত্র থাকে না। সমগ্রই, 
শূন্টঃ রোধকবর্জিতঃ প্রতিঘহীন শুন্ঠাকাশরূপে প্রতীয়মান হয়। দৃঢ়সক্কল্প দ্বার 

যাহা প্রতিভাত হইয়া থাকে? উহ চিৎস্বরূপের শ্ফুরণ ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে। 

সন্ল্প ব্যতীত চিৎস্বরূপের শ্ফুরণ সম্ভবপর নহে। যদি তুমি এইরূপ বল ষেঃ 
কাধ্য-কারণভাবে চিৎ্ম্বরূপের স্কুরণ হয় না কেন? ইহা তুমি বলিতে পার ন।; 

কেন ন।, কার্ধযকারণভাবের কোন কথাই ইহাতে নাই। অনস্ত আকাশই 

সর্বত্র প্রকাশমান ইহাতে কি প্রকারে আবার কি উৎপন্ন হইতে পারে ? 



(নর্বাণস্প্রকরণ ৭২৫ 

তথাপি উৎপন্লের স্টার যাহা মনে হয়ঃ তাহ! আকাশে আকাশ-প্রতিঘাত ব্যতীত 

অন্য কিছুই নহে। প্রকুতপক্ষে উহাতে কোন রূপ নাই। অতএব একত্ব্থিতব- 
কল্পন। আবার কিরূপে হওয়া সন্তব? সেই অবিকারী আকাশ যেরূপ ছিল, 
ঠিক তন্রপই বিগ্যমান। স্বগ্নঘময়ে আকাশই অচলব প্রতিভাত হইয়া থাকে 
সঙ্কল্পকালে চিত্ত যেরূপ পর্বতের ন্যাষ় প্রকাশ পায়) প্রকৃতপক্ষে উহ পর্বত ব1 
আকাশ নহে? তদ্ধপ ব্রহ্ধও জগগ্ভাব ধারণ করিয়। থাকেন। মহাজ্ঞানবান্ 
জীবনুক্ত ব্যক্তিগণ বাবহারপরায়ণ ব্যক্তির স্তায় বোধ হইলেও কাষ্ঠপুভভলিকাবৎ 
নিশ্চল হইয়! অবস্থান করেন। যেরূপ জলে তরঙ্গ আবর্ত প্রভৃতি বহুবিধ বিবর্ত 

উদ্ভূত হয, সষ্টিসমূহও তদ্রপ ত্রন্ষেই প্রভাসিত হইয়। থাকে । ১৪-২ 
বায়ুর স্পন্দ এবং আকাশের শুষ্ঠত। যেরূপ স্বতন্্ নহে, স্থিও তদ্রুপ পরত্রহ্গ 

হইতে অপৃথক্' সঙ্কল্পনগর নিরবয়ব হইলেও যেরূপ সাবয়ব বলিয়া অনুভূত 
হয়, এই জগতও ব্রন্মে মেইন অবগত হইবে। ইহা ব্রিলোকের মধ্যে চিরকাল 
অন্নভূত এবং কার্ধ্যকারী হইলেও গ্ররুতপক্ষে সঙ্কপ্ননগরবৎ শুন্ঠ ও নিরবয়ব। 
চিত্তসন্কল্প এবং নগর যেরূপ একই বস্তু, নির্শুল ব্রহ্ম এবং জগৎ তদ্রপ একই মাত্র । 

ব্রহ্ম নামে যাহ। কথিত, তাহাই জগৎ নামেও প্রথিত। স্বগ্ে স্বীয় মৃত্যুদর্শন যেরূপ 

অলীকঃ এই জগত মর্ধদ। অনুভূত হইলেও তদ্রপ কিছুই নহে। স্বপ্নকালে যেরূপ 
মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া নিজ দেহ দগ্ধ হইতে দেখেও অথচ সেই দাহ প্রকৃতপক্ষে 

যেমন মিথ্যা) পর্রহ্ষে প্রতীয়মান এই জগংও সেইবপ মিথ্য1 | জগ্ভাবই হউক 

আর অভ্তগঞ্ভাবই হউক সকলই সেই পরব্রদ্দেরই নিপল মুদ্তি। প্রকৃতপঞ্গে 
জগতমাত্রই রঙ্জুতে সর্পভ্রমবৎ অলীক। হে রাম! এই দিদ্ধ লোকেও 
আমার বর্ণনামত কর্পনামাত্রই হউক, সত্যই হউক অথব] কিছুই ন! হউক, সেই 
জ্ঞানের ভোগাদি ফল ফলিয়া থাকে; কিন্তু যোগিজনের নিকট ইহার আদর 

নাই; কেন না) জীবনুক্ত ব্যক্তির অবগত আছেন যে, উহ! আমার ; কাজেই 
তুমিও ইহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করত ইহাতে আগ্রহ পরিহার কর। এই সমুদয় 
ভোগ্য বস্ত লাভ করিবার জন্য অনর্থক পরিশ্রম করিবার আবশ্তক 

,নাই। ২৩৩০ 

একাদশাধিক-দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত 



দ্বাদশাধিক-দ্বিশততম স্গ 

বশিষ্ঠ বলিলেন।_মাদিম অবস্থায় ব্রদ্দাকাশ স্বঘধুং যে চিন্ময় ভাব হইতে 

নিজকে 'আযি'রূপে জ্ঞান করিয়া থাকেন, সেই জ্ঞানই হইল হিরণাগর্ভত| এবং 

সেই জ্ঞানের অন্যন্তরেই এই জগত বিদ্যমান । ইহাই যখন স্থিরঃ তখন ত্রক্ম। 

কিংব। জগতের সত্তা প্রকৃতপঙ্ে নাই। মেই অজ পরর্রন্মই পূর্ব 

ষণামথরূপে বিরাজমান । তথাপি সেই জ্ঞানময় ব্রন্গে যে জগদ্ভাব প্রতিভাসিত 

হইয়। থাকে, উহ! প্রতিভাসই, প্রকৃতপক্ষে উহ! মরীচিকাবারিবৎ অলীক ; 

ঘদিচ দৃগ্ঠমান, তথাপি অসৎ । স্থৃতরাং স্ষ্টিসময় হইতে উদ্ভুত এই জগত ভ্রম__ 

কিংব। ইহাকে নৃমই ব। বলি কি প্রকারে? যাহা প্রতিভাস প্রাপ্ত হইতেছেঃ উহ 

সেই অনাময় ব্রন্ধই । জল ও আবর্ত যেরূপ অভিন্ন, সেইরূপ জগৎ ও ব্রহ্গ 

অপুখক্। ইহাতে দ্বিত্ব ব। একত্বের সম্ভাবনাই বা কোথায় ? জল ও আবর্তের 

দবিত্ব সম্ভব কি? কাজেই দ্বিত্ব অর্থাৎ স্বাতন্া যখন নাই, তখন একত্বই ঝা 

কিরূপে হইতে পারে? আকাশসদূশ বিরাট বিস্তীর্ণ শান্ত ঘন সেই ব্রন্মই চিন্াযত্ব- 

বশতঃ স্বীধ অভ্যন্তরে বিদ্যমান শূন্তত্বকে 'আমি'রূপে জ্ঞান করেন। বায়ু যেরূপ 

নিজ ম্পন্দ অনুভব করিয়া থাঁকেঃ চন্ত্র যেরূপ স্বীয় শীতলতা৷ অনুভব করেন; ব্রচ্গও 

তদ্রূপ স্বয়ংই স্বীয় সত্তা অনুভব করেন। ১-৭ 

শ্রীরাম বলিলেন, হে ব্রদ্ধন! এই অনীম আদ্দিরহিত নিরাবরণ ব্র।চৈভন্য 

আমি/রূপে স্বীয় সন্ত! পূর্ধে কি অনুভব করেন নাই? মাত্র এখনই অনুভব 

করিতেছেন? হে মুনে! ইহা আমাকে বুঝাইয়। দিন | ৮ 

বশিষ্ঠ বণিলেন, হে রাঘব! যদ্দিচ ব্রহ্মটৈতন্য সব সময়েই “আমি' ইত্যাকার 

অনুভব করিতেছেন) তথাপি এই অনাদি অজ ব্রন্গের এই প্রকার “আমি কিংবা 

পরিশুদ্ধ চৈতন্তাকারে যে ্ষুরণ) তাহাতে অন্য কাহারও কোনরূপ অপেক্ষ। নাই 

সৃষ্টি ও অস্িরূপী ব্রহ্গ সর্বসমনতে সর্বস্থানে বিগ্ভমান। অজ্জদৃষ্টি অথবা তব 

নিবন্ধন কোথাও বাহ্বিষয়ক সত্তা ও অসতাহেতু সেই ব্রন্মাকাশের স্বাতন্য 

প্রমাণ কর! সম্ভব নহে। তত্বৃষ্টি কিম্বা অজ্ঞদৃষ্টি বারা এই দৃশ্ঠাপ্রপঞ্চ কল্পনা- 

বলে প্রতিভান প্রাপ্ত হইয়াথাকে ; কিন্ত যদি কল্পন। পারত্যাগ কর। যায়ঃ 

তাহা হইলে কুত্রাপি কিছুই বিদ্যমান থাকে না। বায়ু ও স্পন্দঃ চন্দ্রম! ও 

লীতলতা এবং আকাশ ও শূন্ভত। যেরূপ একই, তত্রপ মিশ্রদৃষ্টিতে অর্থাৎ অস্ত 

ও তববদৃষ্টির মিলনে ব্রদ্গ ও অহংভাব একইরূপে অন্ৃভূত হয় । এই প্রকারে রন্গে 

অহংভাবের সন্ত! সর্বদাই বিরাছমান । কখনই ইঠার ব্যতিক্রম ঘটে ন|$ কেন 
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ন।ঃ অন।দিনিখন ব্রহ্মই এই জগং। ৯-১২। হে বস! তুমি অদ্বিতীয় পরম 
জ্ঞান লাভ করিলেও মদীষু উপদেশশ্রবণরূপ কার্য্যসিদ্ধির জন্ঞ আমার কথিত 
এই মিশ্রদৃষ্টি বার যদি ব্রদ্দকে জগৎ ও অজগৎ-_এই উভদ্বরূগী বলিয়া স্বীকার 
করিতে ইচ্ছুক হও, তাহাতে ক্ষতি নাই ; এখন সেই মিশ্রদৃষ্টি যদিচি অবলম্বন 
করিতে পার, তথাপি সাবধান, পরমার্থজ্ঞানবিষয়ে যেন কদাচ তাহ। করিও 

না। ষদি মিশরৃষ্টি অবলপ্ধন কর, তবে বুৰিবে যে, ব্রহ্ম সর্ধরূপী, নিখিল 
পদের ভিতর যে জাব অনুভব করিতেছ, তাহাই ব্রহ্ম ; সেই ব্রন্মই জীবরূপে 

অন্গভব করিতেছেন, এবং তিনিই সব্বদা সন্বরূপে নিখিন দৃপ্ত পদার্থই অন্গভব 
করিতেছেন। পরিশুল্ধ ব্রঞ্গবৃষ্ট অবলম্বন করিলে বুঝিতে হইবে» অন্য কেহই 

কখন কোন কিছুই অনুভব করিতেছেন না, মাত্র সেই ব্রহ্গঘই বোধন্বরূপে 
বিরাজমান । তাত্পর্য্য এই যে যে ব্যক্তি বদ্ধ, সে মনে করে, ব্রঙ্গই ব্রৈলোক্য- 
রূপে সর্বদ। প্রতিভাপমান হইতেছেন; কিন্ত মুক্ত ব্যক্তি মনে করেন, দৃষ্- 
প্রপঞ্চ নান। কিংব! অনান। প্রভৃতি কিছুই নাই, মাত্র সেই পবিশুদ্ধ ত্রহ্মই 
বির।জমাঁন। আকাশে যেরূপ বৃক্ষের উদ্ভব সম্ভব নহে, তত্রূপ ব্রহ্ম হইতে এই 
জগতের উদ্ভব মনন্তবঃ ইহ। তুমি অবগত হইয়া শান্তিলাভ কর । ১৬-১৬ 

হেরাম! যতগ্ষান। তোমার সকল সন্দেহ পর্ণরূপে দূৰ হইতেছে, প্রকৃত 
তন্বঙ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ ন হইতেই, ততক্ষণ তুমি আমার উপদেশ শ্রবণের 
জন্য ভেনবৃষ্ট অবলদ্ধন কাঁরতে পার; পরে ধখন তোমার প্ররুত জ্ঞানলাভ 

হইবে, তধন আর কে।ন বি্ষষেই তোমার কোনরূপ সংশয় থাকিবে ন।-_শান্তর- 
উপদেশ, ভেদজ্ঞান প্রভৃতি কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। এই যে ভেদজ্ঞান 
জগৎ, ইহা সেই সঙ্বল্পরূপী প্রজাপতি হইতেই উদ্ভূত | ১৭-১৭ 

রাম বপিলেন, হে ব্রদ্ধন্! অ।মি ইহ! বুঝিতে পারিয়াছি। এখন 
আপনি মংশকাশে যাহ। বলিতেছিলেন, সেই আহঙ্কারমষ্টি নিরূপণের জন্য যাহা 
কাণ্তন করিতেছিলেন? আমার বৌধবৃদ্ধির জন্য তাহ বন্গুন। সেই পরব্রহ্গকে 

অহংভাবে যদ ভাবন। কর| বাব, তবে প্রমমমে কি সম্পন্ন হইয়া থাকে? আপনি 

'যখন সর্বজ্ঞ, তখন অবগ্তই ইহ। আপনার অধিগত। আমি ভবদীয় বাক্যস্থধা 

পান করিয়। তৃপ্তিলাত করিতে সমর্থ হইতেছি নাঃ এই নিমিত্ত অগ্যাঁপি আমার 
শুনিব।প বাপন। প্র1ন রহ্রিছে। আপনি কপাপরবশ হইর। তাহ! আমাকে 
বলুন । ১৯-২০ 

বশি্ঠ বলিলেন,_-এহ রাম! পরব্রহ্মে অহংভাবনা উৎপত্তির পর প্রথমে 

আকাশসত্ত।, তাহার পর দিক্সত্তা, কালসন্তা এবং ভেদসত্তা যথাক্রমে উদ্ভূত 

হয। এই দেহাদিতে যখন “আমি' এই প্রকার জ্ঞান জন্মেঃ তখন যেখানে 
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দেহাদি নাই, তঠার “এখানে আমার সন্ত। নাই' ইহ নিশ্চয়ই অনুভূত হয়। 
এই প্রকারে দেশ, কাল এবং বস্তরূত পরিচ্ছিন্নভাবের উদ্ভব হওয়ায় ক্রমণঃ 

আম্ম(ই বৈতভাব ধার করত উাদত হুইর। থাকেন। এই আকাশময় সন্ত।- 

সমূহের যখন নাম রূশ প্রভৃতি ভেন কল্পনা কর] হয় তখনও উহ! আকাশরূপে 
বিগ্কমান থাকে । এই প্রকারে দিক্, কাল ও কল্পনাময় অরূপ আকাশ 

তন্মাত্রন্ূপী অহংভাবধুক্ত হইলে নেই পরব্রদ্ষই দৃগ্ঘমান প্রশঞ্চরূপে প্রতিভাত 
হইর1--তিনি যেন সেই ব্রদ্গ নহেন-_-এইরূপ হযেন। শান্ত) অজ, এক, 
অনাদিমধ্যঃ সেই ব্রন্ষঃই আকাশরূপে নিজকে জীবভাবে ভাবনা করত 

পিরাবরণ আকাশেই স্ব স্বরূপে বিস্তীর্ণ দৃপ্ত।কারে দর্শন করেন এবং যতক্ষণ ন। 
আবার তত্বক্গানের উনয় হয়, ততক্ষণ নিজকে যেন অন্প্রকার দেখিয়া 

থাকেন । ২১-২৬ 

বাদশাধিক-দ্বিশততম সর্ণ সমাপ্ত 

এয়োদশাধিক-দ্বিশততম নর্গ 

বশঠ বলিলেন, শক্রনিহ্থদন ! অন্ত তুম আমাকেধে ভাবে যে বিষমেব 

প্র করিলে, অন্ত এক পুর্ঙ্ন্মে তুমি আমার শিষ্যর্ূপে ঠিক এই বিষয়েই প্র 
করাছিলে। অগ্ত এস্ক কল্পে তুমি রামরূপে অবতীর্ণ হইবাছিলে এবং আমিও 
বশিঠ হইরাছিপাম। সংসারে নির্বেদ পাইয়া তুমি মৎসকাঁশে দ্রিজ্ঞাসা 
করযাছিলে। এক্ক বনমধ্যে তোমাতে আমাতে গুক্ল-শিষ্যূপে এই প্রকার 
বাক্যাপাপ হ্ইপ্রাছিল। তংকালে সেই বনে গুক্রত্রপে আমি উত্তর দিধা- 
ছিলাম এবং তুমি আমার উদার শিষ্যরূপে সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া প্রশ্ন 
করিষাছিলে 1১-৩ 

শিষ্য বলিয়াছিলঃ_হে ভগবন্! আমার এই মহং সন্দেহ আপনি দূর 
কর্ীণ। কোন্ কোন্ পদার্থ এই মহাকল্পে ধংস হয় এং কোন্ কোন্ পদার্থ ই 
বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না? ৪ 

গুরু বলির়াছিলেন,_হে পুত্র! স্বপ্ন দেখিবার পর স্থযুপ্ত অবস্থা হইলে স্বপন 
নগর যেরূপ ধ্বংস ₹ইব| বায়, কিছুই তাহার অবশেষ থাকে না, তদ্রশ এই দৃষ্ত- 
মাঁণ দৃণ্ত3 মহা প্রলয়ে ধ্বংস হয়ঃ কিছুই সন্ত! থাকে ন। | পৃথিবী, পর্বত, দশদিক্, 
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ক্রিয়া, কাল এ সকলই ধ্বংসপ্রাপ্ত হস । সমগ্র ভূতই লুপ্ত হয়ঃ অধিক কিঃ এই 

আকাশও অবশিষ্ট থাকে ন1। মহাপ্রলয়ে এই সমুদয় দৃশ্ঠপ্রপঞ্চের ভোক্তারই 

যখন অভাব হু, তখন এই দৃশ্ঠপ্রপঞ্চ কি প্রকারে থাক] সম্ভব? সকল কারণের 

কারণ সেই ব্র্গ-বিষু মহেখর-ইন্দা্দির মহাপ্রলয়ে নাম পর্যযস্ত থাকে না? 

চিৎ-পদার্থের ক্ষয় নাই, সেই দশ প্রপঞ্চ সেই অঙ্গ চিৎপদার্থের বিবর্তরূপে তখন 

মাত্র চিদাকাশই বিদ্যমান, এইরূপ অনুভূত তয়; স্বীয় অধ্যস্ত স্ষ্টি-প্রপঞ্চের 
অন্ভবনিবন্ধন চিদাত্মারই অবশেষ অবশ্যই তখন স্বীকার্য্য ; যেহেতুঃ তিনিও 

ংসপ্রাপ্ত হন যদি বল| যাস, তবে প্রলয় ষে ঘটিল, ইহার সাঙ্গী হয় কে? 

সাক্ষি-শূন্ঠ প্রলয় তো সম্ভব নয় । ৫-৯ 

শিব্য বলিয়াছিল, অসতের সত্র। এবং সতের অসত্ত| তো কখনই সম্ভব নহে। 

স্তরাং এই ষ বিশাল বিরাজমান জগৎ, তাহা কোথায় যায় ? ১০ 

গুরু বলিয়াছিলেনঃ হে পুর! অসতের সত্ত। এবং মতের অসত্তা সম্ভব 

নহে) উহা শ্তির ; কিন্ত ভুমি মাহাকে সৎ বলিয়৷ অন্তভব করিতেছঃ সেই জগৎ 

তো! সৎ নহে ; €কেন না, ইহার পবংস দৃষ্ট হয। হে বাম! প্রকৃতপঙ্গে যাহা 
কখনই নাই, ঈদৃশ অভাবরূগী পদার্থ কিছুই নাই। অতএব তাহার আবার 

ধবংদ কি হইবে? মরীচিকা-বারির অস্তিত্ব কোথায় এবং দিবায় চন্জরই ব1 

কোথায়? প্রকৃত কেশকলাপ আকাশে আছে কি? ভ্রান্তিজনিত অনুভূতিই 
বা! কোথার সত্য হইয়াছে ? 'এই সমুদয় দৃশ্যই অসত্য, স্বপ্রনমঘ়ে যেরূপ নগর- 

দর্শন ঘটিয়। থাকেঃ তদ্রুপ অলীক? সুতরাং ইহার বিনাশ কিরূপে সম্ভব? 

জাগ্রৎকালে স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনাবলী যেরূপ কিছুই বিছ্কমান থাকে নাঃ এবং স্বপ্র- 

সময়েও যেরূপ জাগ্রৎকালের কিছুই থাকে না? তজ্রপ এই সমুদয় দৃশ্য সব্বদ। 

সর্বত্র শাস্তৰপে অবস্থিতঃ অর্থাৎ কোথাও কিছুই বিগ্কমান নাই। স্বপ্ন ভঙ্গ 

হইপে স্বপ্রনগরী যেরূপ কোথায় অন্তহিত হয়ঃ তাহা বুঝা যায় না, তদ্রপ 

এই জাগতিক দৃশ্ শান্ত হইলে কোথায় তিরোহিত হয়? বুঝ! সম্ভব নহে । ১২-১৬ 

শিষ্য বলিয়াছিল, হে ভগবন্! দৃণ্ঠেরই যখন সত্তা নাইঃ তখন কোন্ 

পদার্থ দৃপ্তাকারে কিছুঙ্গণ প্রতিভাসিত হইয়া থাকে এবং জ্ঞানলাভ হইলে 
উহা সেই প্রকারে কি নিমিত্ত প্রতিভাত হর না? এই যে নিথিল দৃশ্তয, ইহা 

কোন্ পদার্থের রূপঃ বিস্তীর্ণ চিদাকাশের কিম্বা অপর কোন পদার্থের ? ১৭ 

গুরু বলিয়াছিলেন, হে পুভ্রক ! গুক্তি-রঙ্গতবৎ স্বচ্ছ চিদাঁকাঁশের প্দুরণই 
এই জগৎ তদ্ব্তীত জগত্নামধেয় অন্য কোন বস্তই নাই। এই অসীম 
চিদ্গগনের নিন্মলরূপ নিজ স্বভাব পরিহার ন1 করিয়াই এইক্ুপে ষে প্রতিভাস 
প্রাপ্ত হইতেছে, সেই প্রতিভাসই হইতেছে এ শ্যষ্টি, এবং সেই প্রতিভাসের 

৯২ 
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অভাবই প্রণয় নামে কথিত হইর| থাকে । অবযববীর মুক্তি ষেরূুপ অবয়বভেদে 
বিভিন্ন বলিয়াই মনে হয়, তদ্প স্কুরণ এবং শ্কুরণজনিত স্থষ্টিও ্ররূপী আকাশে 

চিদ্রূপে ভিন্ন ভিন্নরূপে গ্রতিভাদিত হয়। তুমি যদ নিম্মল সরোবরে প্রবেশ কর, 

তাহা হইলে তোমার প্রতিবিষ্ব ও তুমি যেরূপ অস্বতন্ত্ঃ সরসী-প্রবেশের পুর্বে 
যেরূপ একই ছিলে তখনও সেইরূপ অপৃথকৃই থাক, এবং পরেও অপৃথক, 
থাকিবে, নির্শনস্বরূপ সেই ব্রদ্ধও তদ্রূপ হৃষ্টিসময় কিন্ব। প্রলয়ে সর্বকালেই ক্ষ 
ও উদযবর্জিতভাঁবে একইরূপে বিগ্ভমান | ১৮২১। একমাত্র নিদ্রা যেরূপ স্বপ্র 

ও সুষুপ্তি অবস্থায় বিরাজমান, তন্দপ স্থষ্টি অথবা প্রলয়সময়ে সেই অবায় 
চিন্ৃত্তি ব্রচ্মই একমাত্র বিদ্যমান । জাগ্রৎ ও স্থবুপ্তিকালে স্বপ্দৃষ্ট জগতের যেরূপ 
অস্তিত্ব থাকে না, তদ্রপ আমাদিগের অজ্ঞান অবস্থা দৃপ্যমীন এই জগত জ্ঞান- 
প্রাপ্ত হইলে কিছুই থাকে না। বাধপ্রাপ্ত হইয়। আমাদের স্বপ্নদৃষ্ট জগং 

আকাশে পরিণত হইলে অন্যত্র যে তাহার সত্তা! থাকে না, জ্ঞানদৃষ্টিপ্রভাবে তাহা 

বোধগম্য করিতে আমরা অসমর্থ। অপরের জীবাকাশে আমাদিগের স্বপ্ন 
জগতের অবস্থান সম্ভব নহে । কেন নাঃ আমাদিগের বাঁসনাপুর্ণ জগৎ আমা- 

দিগের চিদাকাশেই থাক। »স্তব ; অন্যত্র থাকিবার সম্ভাবন| কি? আমাদিগের 

অজ্ঞান অবস্থায় অন্ুভূয়মান জগৎ আমাদিগের জ্ঞানসময়ে অন্যের চিদাকাশে 

যদি প্রবিষ্ট হয় তবে সেই ব্যক্তির জ্ঞানকালে বিশুদ্ধ চিদরাক1শ স্ফুগিত হম ন!ঃ 
এই প্রকার কল্পনার আবশ্যক হয়; এই যে কল্পনা, ইহার কি প্রমাণ 

আছে? ২২-২৫ 

শিষ্ক বলিয়াছিলঃ যদিও এই প্রকারে আমাদিগের চিদাকাশগত বিষয় পর 

পর প্রতিভাত হয় না, তথাপি আমার মনে হয় স্বপ্নদর্শনকারী ব্যতীত অপর 
জাগ্রত ব্যক্তিও যেম্ন দৃশ্তজ্ঞানযুক্ত হয়ঃ তেমনই অন্তস্থানে প্রলগসমযেও অপর 

ব্যক্তিতে জগত প্রভৃতি দৃশ্তজ্ঞান অবগ্তই আছে । ২৬ 

গুরু বলিয়াছিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি ষাহা বলিতেছ, তাহ! অবগ্ঠ সত্য; 
কিন্তু এই জগৎ চিতির অস্বরূপ, তাই সকলের নিকট উহ! একই প্রকার নহে। 

ধেরূপে চিৎস্বরূপ প্রতিভাত হয়, চিদধ্যস্ত জগৎ সেই প্রকারে প্রত্ভাত না, 
হইলেও যেরূপে চিৎ প্রতিভাত হইয়। থাকে, তদন্ুরূপ ব্যবস্থা দ্বারাই জগৎ্-স্বব্ূপ 

. প্রতিভাত হয় না, এই নিমিত্ত উহ! কিছুই নহে ; শুধু তাহাই নে) উহ 

তুচ্ছাতিতুচ্ছ' কোনরূপেই উা সৎ নহে; ফল্গ কথা, উহা মাত্র চিদাকাশেরই 
বিকাশ, উহা! সৎ কি্বা অসৎ বলিয়া মনে হয় না। জগতের অস্তিত্ব যদি 
চিদাকাশরূপে অঙ্গীকার করা যায়ঃ তবে এই জগৎ সর্বসময়ে সর্ধরূপে বিরাজমান 

দূ শ্ হইয়! পড়ে কিন্তু জগৎম্বরূপে চিদাকাশ কুত্রাপি বিরাজমান নহে। সেই 
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ব্রঙ্দ সৎ ও অসদ্রূপী, এই নিমিত্ত জগৎও সং ও অসদরূপী, চিদাকাশ অবিনশ্বর, 
এই হেতু চিদাকাশময় জগৎও অবিনশ্বর ৷ ২৭-৩০ | সচ্চিদাকা শই সৃষ্টি 'প্রলয়রগী, 
যত দিন উহা পরিজ্ঞাত না হওয়া যায়, তত দিনই উহ] দুঃখের হেতু হইয়া! 
থাকে এবং যখন পরিজ্ঞাত হওয়। যায়ঃ তখন উহ1। পরমা শান্তিতে পরিণত হয় । 

তত্বদণ্ণর সকাশে ইহ সর্বসময়ে সর্বাকারে বিরাজমান এবং অজ্ঞ ব্যক্তি কখনই 

উহ! বর্তমান বলি অনুভব করিতে পাবে ন। | এই দেব চিদাকাশই ঘট, পট, 
শৈল, সরিৎ। বিবর? তৃণঃ অনল, অস্তিঃ নাস্তি। শশ্য, ক্রিয়া, কাল, আকাশ, 

ক্ষিতি, ভাব? অভাব, জন্মঃ মৃত্যু, সম্পদ্ বিপদ্, শুভ এবং অশুভ কর্ধরজ্জুরপে 

বিরাজমান । এই নিখিল ব্রঙ্গাণ্ডে এমন কোন বস্ত্ই নাই, যাহ! এই 

চিদাকাশ নহে; কিন্ত এই দেব চিদাকাশ আদি, মধ্য, অন্ত, অতীত, বর্তমান, 

অন্তর '৪ বাহির সকল স্থানেই এই প্রকারে বিরাজিত হইলেও তিনি কোথাও 

বিরাজমান নহেন | ৩১-৩৩ 

ভেরাম! ব্রক্ঘভাবে দেখিলে স্বপ্রসমষ্ষধে সম্বিৎ যেরূপ নগরাকারে পরিণত 

হইয়। গাঁকে, তদ্রপ সর্বময় ব্র্গ সর্বস্বরূপে সকল স্থানেই বিরাজমান বলিয়। 
অন্থভূত হইঘ্না থাকেন । ইহাই যদি হয়ঃ তবে এক তৃণই কর্তাঃ ভোক্তা এবং 
বিভূ হইতে সমর্থ, ঘট, পট, দর্পণ, পর্বাত ও মনুষ্য ইহাদের প্রত্যেকেরই কর্তা, 
ভোক্তা! 'ও সর্কেশ্বর হওয়া সম্ভবপর । বেশী বলিব কি, প্রত্যেক পদার্থই এ 

ব্রিবিধ হইতে পারে ; কেন না, সকল বস্তই অনাদিনিধন অসীম ধাতা ব্রন্গস্বরূপ | 
বিভু পরত্রঙ্গ নিজ বিভুতাপ্রযুত্ত ঘট-পটাদি বস্তরূপে প্রভাসিত হইতেছেন। 

ব্ন্মের এ বিভূত।-শক্তি আছে বনিয়াই কব এবং উদয়ের গতিভান হয় । যাহারা 

বিজ্ঞানের অতিরিক্ত বাহ বস্ত অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, তাহাদিগের মতে এ 

বাহ্ বস্তুই কর্ত। ও ভোক্তা । যাহার। বলিয়! থাকেন, একমাত্র বিজ্ঞানই বিদ্যমানঃ 

তাহাদিগের মতে বিজ্ঞানই একমাত্র কর্ত। ও (ভোক্তা | ৩৭-৪৩ 

শূন্তবাদীদিগের মত এই ষেঃ কর্তী বা ভোক্তা কেহই নাই। পাশুপত- 
মতাবলম্বীরা কোন অনিদ্দিষ্টনাম ঈশ্বরকে কর্ত। ও ভোক্তারূপে অঙ্গীকার 
ফরিয়। থাকেন। ফল কথা, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপদে সকলই সম্ভবপরঃ উহাতে 

আবার বিধি-নিষেধের সন্ভাবন1 কি থাকিতে পারে এবং কি-ই বা সম্ভব নহে? 

চিদ্দাকাশ শ্বীয় বিশুদ্ধ আত্মাতে সেই সেই বাসনাবশতঃ দৃণ্তভাবের প্রকাশ করিয়া 

্বয়ংই দৃষ্টরূপে স্বীয় শ্বরূপকে জগদাকারে দেখিলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি অনাময়- 
রূপে অবস্থান করিতে সমর্থ ৷ ৪৪-৪৫ 

হে রাম! নিখিল প্রাণীর নিজ নিজ অনুভবগম্য বস্তষ্টি এবং বিধি-নিষেধ 

রূপ দৃষ্টি তাহাদিগের স্ব স্ব সঞ্ধব্ল, ভাবনা, বাসনা এবং কামনানসারে নিম্পন্ন হটযু 
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থাকে, এই নিমিত্ত সেই সকল তাহারা সত্য বলির অনুভব করে, কিন্তু অন্যের 

নিকট সে'সকল প্রতীয়মান না হওয়াষ শশশ্রঙ্গবৎ অলীক বলিয়। মনে হয়; কেন 

না, প্রত্যগাস্ম! যে প্রকার অন্ুভূত হইনা থাকে, “দই প্রকারই জগদাকার ধারণ 
করেন। হে রাঘব! পুরাকল্পে আমার শিষ্যুরূপে তুমি মত্সকাশে ইহ 
শুনিয়াছিলে ; কিন্তু ততকাঁলে ইহা! তোমার হৃদরঙ্গম হয় নাই, সেই নিমিত্ত 

তুমি আবার আজ অন্য জগতের ত্রেতাযুগে আবিভূতি হইয়াছ এবং মত 
মকাশে পুনরাঁয় সেই প্রপ্ন করিতেছ। এখন সংসাররূপ রাত্রির তমসানাশকারী 

চন্দ্রমগ্ুল সদৃশ আমার এই উপদেশাবলী শুনিরাছ; এখন তুমি অজ্ঞান 
দূরীভূত করিয়া পরমানন্বস্বরূপ অভ্ভুদর লাভ করিয়া স্বচ্ছ জ্ঞানতুল্য 

হইয়াছ, অতএব অধুন। তুমি ষথোচিত কর্ধাসমূহ পালন করিতে থাক । অর্থাৎ 
রাজ্য-শাসন প্রভৃতি ঘষে সকল কন্ তোমার অবশ্ত করণীধ, ভাঁহাই করিধা যাও। 

হেবৎস! তুমি সকল দৃশ্ বস্ত্র হইতে বিমুক্ত হইয়। নিম্মুল স্বভাব-প্রকাঁশশালী 
সর্বজরী সেই পরমাত্ম।য় অবস্থিত হইথা পবমানন্দে নিমগ্ন শান্ত আকাশকোববৎ 

মনোরম এবং মাকাক্ষাশৃন্য হইন। স্বীঘ ধর্মান্রসারে রাজা-পালন করিতে 
থাক | ৪৬-৫ ০ 

য়োদশাধিক-দ্বিশ তম সর্গ সমাপ্ত 

চতুর্দশীধিক-ছিশততম সর্গ 
বাল্মীকি বলিলেন) __খধিশ্রে্ঠ বশিষ্ঠের বাক্য শেষ হইলে আকাশদেশে 

সধাময় জলদবত স্ুরহুন্দুভি বাজির। উঠিল এবং “সই সভায় স্ধাবর্ষণের স্ায় পুষ্প- 

বর্ষণ হইতে লাগিল। সেই পুষ্পবর্ষণের ফলে চতুদ্দিক্ শেতবর্ণ ধারণ করিল। 
যখন আকাশ হইতে পুণ্পবর্ষণ হইছিল, তখন মনে হইল, যেন পুণ্যলক্মী এই 
উৎপব প্রত্যক্ষ করিবার জন্ত সন্ধ্যাকাপীন রক্তবর্ণ কিঞ্জন্ক সদৃশ অঙ্গরাগ ধারণ 

করিরা বায়ুতাড়িত শ্বেত “কশররূপ মাল) পরিহিত হইয়। স্তপীরকত পুষ্পক্ষরিত 
মধু দ্বার তৃপ্তিলাভ করত নভোমগ্ডুল হইতে পৃথিবীতে আবিভূত হইলেন ' আরও 
মনে হইল, ধন প্রণয়রূণ ধানর কতৃক প্রকম্পিত কোষরূপ কল্পবৃক্ষ হইতে ভ্রষ্ট 

প্রোজ্জল নক্ষত্রসমূহ সংহারকর্ত। রুদ্রদেব দ্বাণা চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে । 
দুন্দুভিধ্বনিচ্ছলে কিপ্শন্ক সদৃশ জীমৃত্মন্ত্রের সঠিত সেই পুষ্পবর্ষণ তুষারবৎ্ মনোহর 

-পরুষ্পপমূহে সমগ্র সভাগৃহ ঢাকিয়। দিল। দর্শকবৃন্দ সেই পুষ্পবর্ষণ দেখিন| 
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পরম আনন্দ লাভ করিলেন । ক্রমশঃ সেই পুষ্পবর্ষণ রন্ধ হইল । সভার দুগ্য 

বড়ই মনোরম ; এক স্ু-উচ্চ আসনে বশিষ্ঠদেব আসীন, তাহার সম্মুখে, খষিবৃন্দ, 

তৎসন্মুখে দশরথঃ রামচন্দ্র প্রভৃতি, তাহার পর মন্ত্রী এবং সামন্তবৃন্দঃ এই প্রকারে 

অন্যান্য সকলে উপবিষ্ট। সভাগণ সকলেই সেই স্বগীয় পুষ্প লম্া বশিষ্ঠদেবের 
পৰে পুষ্পাঞ্জল দান এবং তাহাকে প্রণাম করিয়া অশোক ও ছুঃখশুন্য হইলেন । 

তাৎপর্ষ্য এই হে, সেই স্ব্গা় পুষ্পের শীতলত। এবং সদ্গদ্ধ প্রভৃতি গুণ দ্বার। 
তাহাদের রোগ-্ষুধাতৃষ্ণ।-জনিত কষ্ট দূর হইল এণং বশিষ্ঠদেনের জ্ঞানগর্ভ 
উপদেশবলে জনম-মরণাদি দুঃখ দূরীভূত হইয়। গেল ! ১-৫ 

তধন দশরণ বলিলেনঃ__-অহে। । আজ আমি বড়ই আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি । 

শরৎকালে মেঘমাল। যেরূপ পৰ্ধতোপরি বিশ্রাম লাভ করেঃ তদপ আজ আমি 

ংসাররূপ সুবিশাল অরণ্য হইতে বিশ্রামলাভে সমর্থ 5ইলাম। আমি এত কাল 

এই দীর্ঘারণ্যে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম; আজ আমি অনশ্টঠকরণীঘ্ন কর্ম 

নিচয়েব শেবপ্রান্তে উপনীত হইয়াছিঃ সম্পর্ণরূপে কৃতার্থ হইয়াছি। আপদের 

সীম। যে কতদূর, তাহাও আমার আর অবিদিত নাই 'এবং 'এখন আবার 

জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ সপ্পূর্ণূপে আমার অধিগত হওয়ায় সেই পরমপদে বিশ্রাম 
লাভে সমর্থ হইলাম ৷ ধ্যানপ্রভাবে কল্পিত অপর গগনে বিহার প্রভৃতি 

অনুভবরূপ ভ্রম,পারণাপ্রভাবে সব্ববিধ পদার্থের আধার সেই ব্রন্ষে বিশ্রান্তি লাভ 

করিয়। দেহত্যাগ, সক্কল্পপ্রভাবে নগর রচনা, স্বপ্লাবস্থান বঙ্গাগুদর্শন করত 

কষ্টান্থভবঃ শুক্তিতে রজ তত্রান্তি, স্বপ্না বস্থায় নিজ মৃত্যুদর্শন, বায়ু ও স্পন্দের 

একত্ব সম্পাদন, জল ও দ্রব পদার্থের এীক্যসাধনঃ ইন্দ্রজানবলে পুরীদর্শন; 

গন্ধব্ব-নগর দর্শন, মায়ীবশে জলমধয স্থান দর্শন, দ্বিচন্দরত্রান্তি, মত্তীবস্থাব 

অ'ববেকবশতঃ পুরীম্পন্দান্ুভবঃ অকারণে ভূমিকম্প দর্শনঃ গগনে কেশকলাপ 

দর্শন প্রভৃতি সর্বান্ছভবগম্য বিবিধ দষ্টান্ত দ্বারা আমার দৃশ্তবুদ্ধি আপনি মাজ্জন| 

করিয়৷ দিয়াছেন । ৬-১৩ 

শ্রীরাম বলিলেন,_-হে মুনীন্ত্র! ভবদীষ় অনুগ্রহে আমার সকল মোহই 

দূরীভূত হইয়াছে। আমি সেই পরমপদ লাভ করিয়াছি। এখন আমার 

বুদ্ধি বিশুদ্ধ হওয়ায় আমি সেই সত্য ব্রহ্গস্বরূণে পরিণত হ্ইয়াছি। আমার 
সকল সন্দেহ ভগ্তন হইয়াছে, আমি ব্রহ্গস্বভাবে বিরাজমান হইয়া নিরাবরণ 
বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠ। প্রাপ্ত হইয়াছি। অঙ্গে অমৃতসেক হইলে যেরূপ স্থুখোদয় 

হয়ঃ তবদীয় সুমধুর বাক্যামৃতও তদ্প স্ুখাবহ। বদিচ আমি কৃতকৃত্য এবং 

শান্ত, তথাপি বারবার আপনার সুমধুর উপদেশ-নুধ। স্মর্তিপথে উদয় হওয়ায় 

অতাখিক আনন্দিত হইতেছি। আমার এখন কার্ধা করার্তে'কিধ। না করান 
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কোনরূপ আবপ্তক নাই, কিন্ত বাবহার অবস্থায় পুর্ববেও রূপ ছিলীমঃ এখনও 

তদ্ধপ আছিঃ বিগতজ্ঞর হইস্। তদবস্থারহ অধুন। আমি বিরাঞ্জমান। ১৪-১৭। 

ভবদীঘ উপদেশপ্রভাবে যে প্রকার বিশ্রামের উপায় আমি পাইঘ্বাছি, এই 

উপায় কুবাপি পাইবার সম্ভাবন। নাই, কিম্ব। এতদ্ব্যতীত অন্য উপায়ই বা কি 

গাকিতে পারে? আশ্চর্য্যত আমি আজ নিরন্তর বিশ্রাম-স্ুখের অসীম স্থান 

পাইয়াছি। অহো! এই জনন-মরণাদি নানারূপ অনর্থধুক্ত সংদারে জীবগণ 
কি কষ্ট ন। পাইয়া থাকে! আমার কাছে এখন শক্ত, মিত্র, স্থজনঃ ছুদ্জীন 

প্রভৃতি কিছুই নাই । এখন আমার উপলব্ধি হইয়াছে যে, সেই আত্মচৈতন্যকে 
যত দিন অবগত হইতে না পারা যামঃ তত দিন তিনি ছুঃখদাযী জগদ্রূপে 
অন্ভূত ভন। আত্মচৈতন্য এখন আমার কাছে স্থুজ্জেয় হইয়াছে বলিয়। তাহাকে 
আমি শান্ত এবং সর্ধস্থন্দররূপে উপলব্ধি করিতেছি । হে খধষিবর ! ভবদনুগ্রহ 

ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি এই আত্মচৈতন্ত অবগত হইতে সমর্পণ হয়? নৌকা কিন্বা 
সেতু ভিন্ন বালক কি প্রকারে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবে ? ১৮-২০ 

লগ্মণ বলিলেনঃ__খষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেবের উপদেশসমূহ শুনিয়। আজ আমার 

জন্মজন্মান্তরের সকল সন্দেহ দূর হইল; শত জন্মের পুণ্যপুঞ্জ আজ আমি এক 

সময়ে প্রাপ্ত হইলাম। "সাঙ্গ আমি নিজ অন্তঃকরণে বিচারশক্তি উপলব্ধি 

করিরাছি। আজ আপনার উপদেশবলে প্রবুদ্ধ হইয়া আমার অন্তঃকরণ এরূপ 

শ!ন্ত এবং শ্বচ্ছ হইয়। গিয়াছে যে, মনে হইতেছে, যেন আমার হৃদয়ে পুর্ণচন্ত্রের 

উদ্নয় হইয়াছে । হে ভগবন্! ভবদীয় উপদেশবলে সেই মূর্ত পর্ণানন্দস্বরূপ ত্রহ্থ 
নিরন্তর প্রত্যক্ষ করিতেছি । কিন্ত কি আশ্র্ষা, ইহাতেও মানববৃন্দ মহদ্ব্যক্তির 

সেবা না! করিয়। রাগ, দ্বেষ, মৃত্যু, ছুঃখ দ্বারা নিরন্তর দ্ধ হইতেছে । ২১-২২ 
বিশ্বামিব্র বলিলেন অহো ! আজ আমাদিগের কি সৌভাগ্য! জ্ঞানি- 

শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের মুখ-বিগলিত জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শুনিয়া মহাপুণ্য সঞ্চিত হইল। 
মনে হইতেছেঃ আজ আমর। সহস্র গঙ্গায় সান করিলাম । ২৩ 

শ্রীরাম বলিলেন, _অগ্ক আমি সম্পদ, বিপদ্ঃ শান্ত) সছ্ুপদেশ এবং দেশ 

কালাদির শেষসীম। প্রাপ্ত হইয়াছি। ২৪ 
নারদ বলিলেন» হে ব্রঙ্গর্ষে! পৃথিবীতে স্বরলোকেঃ অধিক কি, 

 ব্রঙ্গলোকেও ষাহ। কখন শ্রবণ করি নাই, আঁঙ্গ আপনার মুখে সেই তন্্কগ| 

শ্রবণ করিয়। আমার ছুই কর্ণ অতীব পবিভ্রত। লাভ করিল । ২৫ 

লপ্ণ বপিলেন।হে যুনে! আজ আমাদের জাদয়স্থ এবং বহিঃ 

'এই ষ্ঠ প্রকার তক্মোনাখ করিষ। আপনি যেন অন্মংসকাশে কুর্য্যরূপে প্রকাশিত 

সটুয়। আছেন । ৬ 
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শত্রন্ন বলিলেন; হে ভগবন্! আজ আমি সেই পরমপদদ পাত করিয়। 
নিব্বাণ প্রাপ্ত হইয়্াছি এবং স্ুখস্বরূপে অবস্থান করিতেছি । ২৭ 

দশরথ বলিলেন, আমাদিগের বহু জন্মজন্মান্তরের পুণ্যপ্রভাবে আজ এই 

মুনীশ্বর বশিষ্ঠদেব মোঙ্গশান্্র উপদেশ দিয়া আমাদিণকে পরিভ্র করিধ। 

দিলেন । ২৮ 

বাল্মাকি বলিলেন; মহারাজ দশরথ ও অন্যান্ট সভযগণ এই সকল কথা বলিণে 

পর ত্রহ্মধি বশিষ্ঠদেব অতীব পৃত এই বাক্য-সকণ বলিতে লাগিলেন, হে রাজন্ ! 

আমি যাহ। বপিঃ তুমি এখন তাহাই কর। হে রঘুকুলচন্দ্র! ইতিহাস-কথার 

পরিনমাপ্তি ঘটিলে ব্রাহ্মণ-পু্জ। অবশ্ঠ কর্তা, স্থতরাং তুমি এখন ব্রাঙ্গণ বর্গের 
পুজ। করিয়! তাহাদিগের বাসনা পুরণ কর। ত্রাক্ষণ-পু্জা। করিলে অন্গর ফল- 

লাভ হইবে। মুক্তিকথ। সমাপ্ত হইবার পর যে ব্যক্তি অতি দরিদ্র, তাহারও 

নিজ সামর্থযান্ুসারে ব্রাহ্মণ-পুজ| কর্তব্য) ইহাই নিম । আপনি যখন সমগ্র 

পৃথিবীর অধিপতি, তখন আপনার তে সব্বপ্রবত্তে ইহা কর। বিধেয় | ২৯-৩২ 

খধিবর বশিষ্ঠের এই কথা শ্রবণ করিয়ঃ মহারাজ দশরথ তখনই দূত প্রেরণ 

করিয়। দশ হাজার বেদঞজ্ঞ ব্রাহ্মণকে নিমন্বণ করিলেন । যে সকল ব্রণ মথুরা, 
সৌরাষ্র ও গৌডুদেশে বাস করিতেন, তাহাদিগের মধে। কুলশ্রেষ্ঠ দশ সহস্র ব্রাঙ্মণকে 

পুর্জা করত আনাইয়। ভোজন করাইলেন । যেব্যক্তি অতীব জ্ঞানী আর যে 
ব্যক্তি অক্ঞান--এই দ্বিবিধ ব্রাহ্মণকেই তিনি ভোজন করাইয়া এবং দক্ষিণা দিয়! 

পুজা করিলেন। শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃগণের, যজ্ঞ প্রভৃতি অগ্ুষ্ঠান দ্বারা “দব- 

বৃন্দের এবং বনুপ্রকার মণিমাণিক্যাদি দ্বারা সমাগত রানন্যসমূহের সন্তোষ- 
বিধান করিলেন এবং মন্ত্িবর্গ, ভূত্যসমূহ, দরিদ্র, অন্ধ? খঞ্জ, কপণ প্রভৃতি 
সকল লোককে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়া তৃপ্তিলাধন করিলেন । 

সেই দিন মহারাজ দশরথ ন্ুহৃদ্গণের সহিত মহোৎসব সম্পন্ন করিয়।- 

ছিলেন | ৩৩-৩৭ 

সুমেক পব্বত সদূশ পরমশোভাসম্পন্ন সেই মহাঁনগর্পী অযোধ্যার মাণ- 

মাণিক্য-খ চত রাজভবনের প্রতি গৃহে প্রমোদমত্ত। খিলাসিনা রমণীগণ মৃত) 

গত আরস্ত করিণ; কোন স্থানে 1ববিধ পত্বালঙ্কারভূষত। সুন্দরীগণ মুরলী: 

বাশী, মুরজ, মাদল প্রভৃতি বিবিধ বাগ্র্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইল। বৃত্/পরায়ণ 

রমণীবৃন্দ বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীনহকারে বিক্ষিপ্ত কর-চালন। দ্বার। শৃন্তে পল্পবসমূহের 

শোভা] বৃদ্ধি করিতে লাগিল এবং তাহাদের উদ্ভূসিত হাস্তে দস্তপংক্তি বিকসিত 

হওয়ায় চন্দ্রঞ্যোতিকেও যেন লঙ্জ। দিতে লাগিল । যখন /ীররসের অভিনয় 

হইতেছিল, তখন অভিনেতারা প্রমন্ততার, করুণরসের সখয় আব্ররর্পাতিভূত 



৭৩৬ বাঁশিষ্ঠ-মহা রামায়ণ 

কম্পিতক্চ এবং শুঙ্গাররসের সময় ধীরভাবে পদসধ্চালন করিতে লাগিল । অভিনয্ব- 

সময়ে নানারূপ 'ঙ্গভঙগীর ওন্ঠ কোন কোন অভিনেতার ফুলের মালা হইতে 

গগনবিচ্যুত নক্ষত্রনিকরবৎ পুষ্পসকল তাহাদের দেহে পড়িতে থাকায় তদ্থারা 

চাহার। পাুবর্ণ হইপ্রা গেল। কাহারও বা! নৃত্যবেগবশতঃ হার বিচ্ছিন্ন ইওষ়াষ় 

বারিধারাবৎ যুক্তাসমূহ মাটীতে ছড়াইপ্ন। পড়িল এবং সেই ছিন্নহারের সুত্রে 
তাহাদিগের পদস্থলন হইল | ৩৮-৪৩ 

হুন্দরী নর্তকীর! বৃত্যসময়ে বিলোল হাব-ভাব এবং বহুবিধ অলঙ্কারসৌ ন্র্যয 

দারা যেন মুর্ত মদনকে সেই সভাস্থানে উপস্থিত করি! দিল! স্থরাপায়ীরা 

প্রমত্তাবস্থায় বিবিধ ভঙ্গীতে নাচিতে লাগিল। ভোজনেচ্ছুকগণ নানাবিধ রসনা- 

তপ্তিকর ভোজ্য ও পেয়ে তৃপ্তিলাভ করিল এবং নানারূপ বস্ত্র পরিয়। সন্ত 

হইল। সই মহোতসৰে গৃহের ভিন্তিমকল শুভ্রবর্ণ, পুষ্পমাল্যভূষিত এবং স্থগন্ধি 
ধুপে পরিপুর্ণ হইল । সর্ধোপরি শ্রীরামচন্দ্রের রূপ-লাবণ্যপ্রভাঁবে যেন চন্তর- 
কিরণ বিচ্ছুরিত হইতেছিল। নানারূপ বর্ণসমন্বিত বস্ত্রীলঙ্কার ও পুষ্পমাল্য ধারণ 

করিয়। পরিচারক ও পরিচারিকাগণ সানন্দে চারিদিকে পুরি! বেড়া ইতে লাগিল। 

নত্তকীরা নিজ নিজ দেহে যক্ষকর্দম ( কপূর, অগুরু? কন্ত,রী এবং কক্ষোল- 
মিশ্রিত চন্দন) লেপন করিষ়। সভাচত্বরে নৃত্য করত পরম শোভা বিস্তার 
করিতে লাগিল । অক্ষয় ব্রক্ষপদ লাভ করিয়। মহারাজ দশরথের সংসাররূপ 

অমারাত্রির অবসান ঘটিল ; এই উৎসব উপলক্ষে যুক্তহস্ত হইয়া দান ও ভোগ্য- 
দ্রবং বিতরণ করিয়া পরম আনন্দের সহিত সাত দিন তিনি অতিবাহিত 
করিলেন । ৪৪-৪৯ 

চতুর্দশাধিক-দ্বিশ৩তম সর্গ সমাপ্ত । 

পঞ্চদশাধিক-দ্বিশততম সর্গ 

বাল্সাকি বলিলেন, হে বুদ্ধিমতশ্রেষ্ঠ ভরঘাজ ! হে আমার শিল্ঠাগ্রগণ্য ! এই 

প্রকারে রাম প্রভৃতি সকলে জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়া নিঃশোক হইয়াছিলেন। 
তুমিও সেইপ্রকার পূর্ণবরন্ধদৃষ্টি লাভ করত বিষয়ে অনাসক্ত হইয়। প্রশাস্তবুদ্ি 
জীবন্ুক্তরূপে শঙ্কাহীনহৃদয়ে যথাভিলধিত স্থানে বাস করিতে থাক। হে 

নিষ্পাপ! যাহদ্র। প্রগাঢ় মোহনিমগ্নঃ তাহারাও রামচন্দ্র প্রভৃতির ন্তায় এই 
প্রকার পানোপদে'গ দ্বারা বিষয়াদিতে আপক্তিশৃন্ত হইলে কখনই মোহ্গ্রন্ত 
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হয় না। রামচন্দ্র প্রভৃতি রাজকুমারগণ এবং দশরণ প্রভৃতি রাগন্তবর্গ ই 
উপায়েই মহাসত্ব এবং জীবন্ুুক্ত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন । ১-৪ 

হে পুত্র ভরদ্বাজ! তুমি শ্বয়ংই যুজ্ঞবুদ্ধি হইতে পারিয়াছ, আবার 'আব্ধ এই 
মোক্গশান্্র শ্রবণের ফলে '্মারও বিশিষ্টরূপে মুক্তিলীভ করিলে। এই পরম পবিত্র 
মোক্ষশান্্র যে শ্রবণ করেঃ সে পুর্ণব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করেঃ অধিক কিঃ বালকও তত্ব 

জ্ঞানী হইতে সমর্থ হয়, আর বাহার] তত্বঙ্ঞ, তাহাদিগের কথ! আর কি বলিৰ। 
হে সাঁধো ! বশিষ্ঠদেবের উপদেশপ্রভাবে মহাপ্রভাবসম্পন্ন রঘুবংশধরর1 যে প্রকারে 
সেই পবিভ্র পরমপদ লাভ করিয়া বীতশোক হইয়াছেন, তুমিও তদ্রপ সেই 
পদলাভ করিয়া গতশোক হইতে সমর্থ হইবে । রঘুবংশীয়েরা বশিষ্ঠদেবের 

সঙ্গলাভের ফলে যেরূপ জ্ঞাতব্য বিষষ় প্রাপ্ত হইয়াছেন, স্ধী ব্যক্তিরাও তন্রপ 

সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া অপ্রমত্তভাবে ত্াহাদিগের পবা এবং তত্তৎসকাশে অবস্থান 
করত জ্ঞান-উপদেশ দ্বারা পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ হন। রমণীযত দিন 

বালিক| থাকে, তত দিন যেরূপ ক্রীড়াতে আসক্ত থাকায় অরসিক! থাকে, পরে 

যৌবনকালে রসিক। হইয়। স্বামীর সহিত এক রসধুক্ত। হইয়। থাকে, তন্দ্রপ অজ্ঞের 

অস্তঃকরণে আকাঁক্ষারূপ রজ্জতে দৃঢ়বন্ধ স্ত্রীপুত্রাদিতে আ'সক্তিরপ গ্রন্থিসমৃহ 

এই মোক্ষশান্ত্রালোচনার ফলে পুর্ণানন্দরসে লীন হইয়া যায়। যে শ্রেষ্ঠ 
তত্বজ্ঞানীর এই সুমহতৎ মোক্ষশান্্রের তাৎপর্য অধিগত হইতে সমর্থ হনঃ এই 

সংসারে তাহাদিগকে আর পুনরাগমন করিতে হয় না। এ সম্বন্ধে আর অধিক 

বলিয়া ফল কি ? ৫-১০ 

হে বস! অশেষশান্্জ্ঞ ষে সকল সাধুব্যক্তি গুরুপরম্পরান্ক্রমে এই 
মোক্ষশান্্র অধ্যয়ন করিয়া অন্টের নিকট উপদেশ দিয়? প্রচার করিবেন, তীহার। 

মুক্তিলাভ করিবেন, আর কখনই তাভাদের জন্ম হইবে না। গুরুপরম্পরান- 

কমে যদি এই শান্ত অধ্যয়ন কর না হয়ঃ তবে ইহার দ্বারা কোন ফলই লাভ 

হইবে না! আর '.য সকল ব্যক্তি ইহার অর্থ হৃদযঙ্গম করিতে অসমর্থ, তাহার! 
যদি অভিজ্ঞ পণ্ডিত দ্বারা এই শান্তর অধ্যয়ন করাইয়া বা লিখাইয়! 

অথব] নির্দিষ্ট বৃত্তি দিয়া লোকসমাজে ইহার বক্তা কিম্বা ব্যাখ্যাত। রাখিয়া! 

প্রচার করিবে, তাহার! ষদি কামনাবশে এরূপ করে, তবে অশ্বমেধষজ্ছের ফল 

প্রাপ্ত হইয়া স্বর্ণলাভ করিবে, আর যদি কামনণৃহীন হইয়! এরূপ করেঃ তাহা! 

হইলে দুইবার জীবন্মুক্তরূপে জন্মিয়া তৃতীয়বার পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ' 
করিবে । ১১-১৩ 

পুরাকালে অচিস্ত্যরূপ ভগবান্ বিরিঞ্চি এই মোক্ষশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়া স্বয়ং 
বিচার করিয়া সর্বসমক্ষে ষাহা প্রচার করিষাছিলেন, ্ কখনইর্মথ্য।: 

৪৯৩) 
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“হইতে পারে না। বিরিঞ্িত বলিয়াছিলেনঃ সত্যবাক্ বাল্ীকি) বশিষ্ঠ এবং 

আমার বাক্য কখনই মিথ্য। হইতে পারে ন।। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই শান্ত 
পাঠ করিবেন, তিনি পাঠান্তে সযত্বে উত্তম গৃহ, ঈম্পিত অন্ন-পানাদি ব্রাক্ষণগণকে 
দান করিয়া পৃর্জা করিবেন এবং তাহাদিগের অভিলধিত, অসমর্থ হইলে স্বীয় 

সামার্থ্যান্থুসারে দক্ষিণ দিবেন । শ্রদ্ধাবুদ্ধিতে এই সংকাধ্য ধিনি করিবেন, 
তিনি অবপ্তই এই শাস্ত্রোন্ত ফল লাভ করিবেন, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। 
হে বৎস! নানাবিধ উপাখ্যান-সমন্বিত, দৃষ্টান্ত ও যুক্তিপূর্ণ ব্রহ্মতত্বজ্ঞাপক এই 
মোক্ষশান্্র তোমাকে জ্ঞানোপদেশ দিবার জন্যই বর্ণন করিলাম। এই শান্ত 
শ্রবণের ফলে তুমি জীবনুক্তরূপে মাত্র লৌকহিতৈষণার নিমিত্ত জ্ঞান ও তপঃফল- 
যুক্ত জন্মান্তরীণ সৎকার্য্যের ফলম্বরূপ ক্ষয়রহিত জ্ঞানবিভূতি অর্জন করিব। এখন 

কিছুকাল দ্রেহধারণ কর? তাহার পর অস্তিমকালে পূর্ণানন্দ লাভ করিয৷ মুক্ত 
হও । ১৪-১৭ 

পঞ্চদশাধিক-দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত 

যৌড়শাধিক-দ্বিশততম সর্গ 

বাল্সীকি বলিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্র প্রভৃতির সকাশে 

যে মনোহর মোক্ষশান্ত্র কীর্তন করিয়াছিলেন, মহামুনি অগস্ত্য স্তীক্ষকে যাহ 

বলিয়াছিলেন, সেই মোক্ষশান্ত্ আমি আপনাকে বলিলাম । ষদি আপনি এই 
উপদেশ অনুসারে তত্বমার্গ অবলম্বন করেন, তাহা হইলে অবশ্তই সেই পরমপদ 
লাভ করিবেন । ১ 

রাজা বলিলেন,_-হে ভগবন্! ভবদীষষ অনুগ্রহদৃষ্টিপ্রভাবে জীবগণের 
সংসার-বন্ধন ছিন্ন হয় সেই অন্ুগ্রহদৃষ্টি যখন আপনি আমার উপর নিক্ষেপ 
করিয়াছেন, তখন আমি ভবসমুদ্র পার হইয়াছি। ২ 

দেবদূত বলিলেনঃ_এই কথা বলিয়া রাজ বিশ্য়বিস্কারিতনেত্রে আমার 
দিকে চাহিয়া কোমলম্বরে বলিলেন? হে দেবদূত! আমি আপনাকে নমস্কার 
করি। আপনার কল্যাণ হউক। সাধু ব্যক্তিরা যে বলেনঃ মাত্র সাত 
বাক্যেই বন্ধুত্ব হয়, আজ আপনি তাহাই প্রমাণ করিলেন। এইবার আপনি 

'দবরাজ-দরীনে প্রস্থান করুন। আপনার কল্যাণ হউক । এই মোক্ষশান্ 
শ্রবণের ফলে আজ আমি পরম স্থখ ও আনন্দ লাভ করিয়াছি। এই শ্রত 

ব্যয়ের ভাবন। কাঁটীভে করিতে বির হইয়! আমি এই স্থানে বাস করিব। 
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হে ভদ্রে! রাজনকাশে এই বাক্য শ্রবণ করিয়! এবং রাজার বিনয় প্রভৃতি গুণাবলী 

দেখিয়া আমি অতীব বিশ্মিত হইয়াছি। আমি ইহার পুর্বে কখনই এইরূপ 
জ্তানসার শুনি নাই। ভাগ্যবশে সংসঙ্গের ফলে ইহ! শুনিয়! কৃতার্থ*হইলাম । 

এই জন্য আমার মনে হইতেছে যে, আমি অমৃত পান করিয়। পরিতৃপ্ত হইঘ়াছি। 

তদনস্তর আমি মহর্ষি বাল্সীকির নিকট বিদায়-সম্ভাষণ সম্পন্ন করিষা আপনার 

কাছে আসিয়াছি। হে অনঘে! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সে 

সকলই আপনাকে বলিয়াছি। এখন আপনি আদেশ করুন, আমি দেবরাজ- 

গৃহে প্রস্থান করি। ৩৮ 

অগ্মর। অর্থাৎ সুরুচি বলিলেন, হে মহাভাগ দেবদূত! আপনাকে আমি 

নমঞ্চার করি । ভবতসকাশে এই পরমার্থ তবজ্ঞান-কথ। শুনিয়। আমি অত্যন্ত 

আনন্দিত, চরিতার্থ এবং গতশোক হইতে সমর্থ হইযাছি। এখন আমি বিগতজ্বর 

হইয়া অবস্থান করিব। আপনার কল্যাণ হউক, আপনি ইচ্ছামত দেবরাজ- 

সকাশে গমন করুন| ৯-১০ 

অগ্রিবেশ্ত বলিলেন১_তাহার পর শ্রেষ্ঠতম! স্ুরুচি উপদিষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানের 

মনে মনে আলোচন! করিতে লাগিলেন এবং হিমগিরির উর্ধাস্থিত সেই গন্ধমাদন 

পর্ধতে বাস করিতে লাগিলেন। হে পুত্র! তুমি বশিষ্ঠের উপদেশ শুনিগাছ 
তে।? মুক্তির হেতু জ্ঞান অথব। কন্ম অথব। জ্ঞান ও কন উভযুই, তাহ। অবশ্যই 
হদয়ঙগম হইযাছে। এখন তুমি তোমার ইচ্ছান্গরূপ আচরণ করিতে 
পার । ১১১২ 

কারুণ্য বলিলেন আমি তত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইযাছি বলিয়। এখন মতসকাশে 

অতীত বিষয়ের ম্মরণ ও বর্তমান বিষয়ের দর্শন, জা গ্রদবস্থায় স্বপ্রসময়ে দৃষ্ট ঘটনার 

স্মরণ এবং বন্ধ্যার পুভ্রদর্শনের হ্যায় মনে হইতেছে । এই স্থিতিশীল সংসার 
এখন আমার নিকট মরুস্থ মরীচিকা-বারিবৎ অনুভূত হইতেছে । এখন কর্ম 

কর] অথব। ন।-কর। এই ছুইয়েরই কোন আবশ্তক বলিয়া আমার মনে হইতেছে 

না। অগ্যাবধি আমি রামচন্দ্র প্রভৃতির ন্ঠায় নিরিচ্ছ হইয়। যথা প্রাপ্ত কর্মসমূহ 

নিষ্পন্ন করিতে থাকিব। ন্বেচ্ছায় কর্ম ত্যাগ করিবার কি আবশ্তক 

' আছে ? ১৩-১৪ 

অগস্তি বলিলেন। অগ্নিবেশ্তের কৃতী পুত্র কারুণ্য এই কথা বলিয়া যথাসময়ে 

থাপ্রাপ্ত কর্মসমূহ করিয়া যাইতে লাগিলেন। হে স্ততীক্ষ! যেকর্দদ্বারা 
তত্বজ্ঞান লাভ কর! যায়, সেই কর্মে সসার-বন্ধন ঘটেঃ এই প্রকার সংশয় অব- 

লম্বন কর! কোনক্রমেই কর্তব্য নহে। যাহার! এই সন্দেহ করে, তাহারা স্বার্থ- 
ঢ্ুত হয়, সন্দেহযুক্ত লোক ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। [বিশ্েষ্ঠ অগন্তির 
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সকাশে সাংসারিক তাবৎবিষয়ের একত্বপম্পাদক জ্ঞান-উপদেশ শ্রবণ করিয়।, 

সুতীক্ষ সেই মুনিবর অগস্তিকে সবিনযে কিছু নিবেদন করিলেন । ১৫-১৭ 

স্থৃতীক্ষ বলিলেন, হে মহাভাগ ! আমার এখন অজ্ঞান ও তঙ্গিমত্তক কাধ্য 

ধ্বংন হইয়াছে । নাট্যমঞ্চে দীপালোকের সহায়তাতেই যেরূপ নট ও নর্তভকী- 

বৃন্দের অভিনয়াদি প্রদশিত হইয়া থাকে, অন্ধকারে কিছুই হওয়া সম্ভব নহে, 
তদ্রপ ষে সর্বসাক্ষী নিত/ প্রকাশ ক্রিয়াবর্জিত পরমাত্মীতে আশ্রয় গ্রহণ করত 

সকল ক্রিয়া প্রবর্তিত হইয়] থাকেঃ দ্বর্ণই যেরূপ কুগুলাদি নানাবিধ অলঙ্কারে 

পরিবর্তিত হয়ঃ তদ্রপ বারিতে তরঙ্গ আবর্ত প্রভৃতির স্ষরণের ন্যায় যাহ! 

হইতে এই দৃশ্ত-প্রপঞ্চ স্কুরিত হইতেছে, সেই পরমাত্মাই এই সমগ্র বিশ্বঃ কোন 
কিছুরই তাহা হইতে পৃথক্ সত্তা নাই, সকলই সেই পূর্ণব্রঙ্গে পূর্ণরূপেই বিরাজ- 
মান। অগ্যাবধি আমি ভবদীয় উপদেশানুসারে যথা প্রাপ্ত কর্মসকল করিয়া 

যাইব ; কেন না? সাধুগণের বাক্য লঙ্ঘন করা কাহারও সাধ্য নহে। হে 
ভগবন্! ভবংপ্রসাদে তাবৎ জ্ঞাতব্য বিষয়ই আমার অধিগত হইয়াছে । আমি 

মুন্তিকাতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া] আপনাকে প্রণাম করিতেছি । এমন কি কর্ম 

আছে? যাহার দ্বার! শিষ্ক গুরুর খণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে ? ১৮২২ । 

বাকা, মন ও দেহ দ্বারা আঞ্জনিবেদন কর! অবনত কর্তব্য। ইহার দ্বারাই গুরু- 

খণ হইতে মুক্তিলীভ সম্ভব) অন্য কোন উপায়ে নহে । এই নিমিত্ত আমি ভবৎ- 

সকাখে বাক্য, মন ও দেহ দ্বারা আত্মনিবেদন করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন । 

হে শ্বামিন। আপনার কৃপায় আমি সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়| সমগ্র ব্রহ্গাণ্ঁ- 

ব্যাপী পুর্ণরূপে বিরাক্রমান। আজ আমার সকল সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে । 

যাহাকে ছান্দোগ্য উপনিষদের “সর্ধং খন্িদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত, 

এই বাক্য দ্বার! অধিকারী মুক্তাত্ম। সাধুগণ হস্তগত অপরোক্ষ পদা্থস্বরূণে 
নির্দেশ করিয়াছেন, সেই চিদানন্দৈকরস পরব্রহ্ধকে প্রণাম ক্রি । যিনি 
বক্মানন্দঃ পরমস্খদঃ জ্ঞানমুর্তি তত্বমসি প্রভৃতি দমকল ঘন্দাতীত; আকাশতুল্যঃ 

সর্বসাক্ষিভূত, ভাবাতীতঃত্রিগুণরহিতঃ সেই ব্রহ্গধি বশিষ্ঠদেবের চরণে আমর] 
বারংবার প্রণিপাত করি । ২৩-২৬ 

ষোড়শাধিক-দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত । 

শ্রীরামচরণাপিতমন্ত ৷ 

ম্পণপণ 
৫৫০৬০ 












